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Rokiškio savaitės įvykių apžvalga

Sigtas Daščioras – šmaikščiai apie rajono savaitės įvykius.

Pasiklydę laike ir erdvė-
je? Jau trisdešimt metų lie-
tuvių kalba yra valstybinė. 
Gatvėse seniai išnyko lente-
lės su dvikalbiais užrašais. 
O štai rajono savivaldybėje 
lentelė apie tai, kad liftas 
neveikia, kažkodėl reikia 
pranešti ir rusų kalba? Jei 
rajono vadovai laukė sve-
čios šalies delegacijos, tai 
gal nederėjo taip akivaiz-
džiai demonstruoti, kad 
pas mus liftai neveikia? O 
jei delegacijos nebuvo, tai 
kam tada ta lentelė? Atsa-
kymas paprastas: lėšas tau-
po, todėl tris dešimtis metų 
ir kabina tą pačią lentelę. 
Ir dar tiek pat kabins – juk 
neišmesi gero, tik idėjiškai 
pasenusio daikto. Ar rajo-
no savivaldybė tuo pačiu 
nenorėtų vietoj dėželės ko-
respondencijai, pavyzdžiui, 
užrašyti: „Pergamentus ir 
dantiraščius beigi beržines 
tošis su viežlybų asavų pa-
geidavimais palikti čia“? 
Juk efektas būtų tas pats: 
sveiki sugrįžę į caro Ruriko 
laikus...

Kol vieni pasiklydę epo-
chose, kiti skubame į moder-
niųjų technologijų pasaulį. Ir 
turime jame kuo pasidžiaugti. 
Už tai dėkingi esame Jums, 
„Rokiškio Sirenos“ bičiuliai.

Rajono politikoje tylu ir 
ramu. Iki rinkimų belikus 
mažiau nei dviems mėne-
siams, kai kurie pretenden-
tai į Seimo narius vis dar 
neišlenda iš pogrindžio. Vis 
griežtėjant karantino reikala-
vimams, keista, kad nesku-
bama, kol dar galima, kad ir 
su kaukėmis, susitikti, gyvai 

padiskutuoti su savaisiais rin-
kėjais. Netgi nuotoliniu būdu 
bendrauti vis dar nepersisten-
giama. Ar politikai pas mus 
kuklūs, ar jie tiesiog bijo rin-
kėjų – klausimas retorinis...

O laukiantys nesulaukian-
tys, kada gi galės už ką nors 
balsuoti, kol kas gali pasitreni-
ruoti ir paremti šaunių rokiškė-
nų iniciatyvą konkurse „Metas 
keisti“. Kol kas tai vienintelė 
registruota šiam konkursui 
mūsų kraštiečių veikla. 

Karštas savaitgalis buvo 
rajono ugniagesiams ir ūki-
ninkams. Vieniems degė ja-
vai ir kombainai, kiti skubėjo 
juos gesinti.

Rajono savivaldybė skirs-
to pinigus smulkiajam verslui 
remti. Norinčiųjų tiek daug, 
kad eilinį kartą paraiškų pri-
ėmimą teko sustabdyti. Kam 
kliuvo, kam nekliuvo, paaiš-
kės jau netrukus.

Antradienį rokiškėnus 
apskriejo skubi žinia: reani-
muojamas „Vyturėlis“. Kas 
tie drąsuoliai, kurie imasi 
gaivinti tarsi užkeiktu tapusį 
pastatą. Anksčiau čia buvo 
parduotuvės, vėliau – nak-

tiniai klubai. Ir nė vienas jų 
nesuklestėjo. Tikimasi, kad 
lengvosios pramonės įmonė 
pagaliau pakeis nekokią pas-
tato lemtį.

Rokiškį gyvina ne tik vers-
lai. „Rotary“ klubas ir toliau 
puoselėja parką tarp Taikos 
ir Vilties gatvių. Iš krūmais 
apžėlusios šunų vedžiojimo 
aikštelės jis tampa patrauklia 
vieta. Su suoliukais ir take-
liais, su ant beržų išrašyta P. 
Širvio poezija. O dabar par-
kui suteiktas ir didelis bei 
ryškus centrinis akcentas: 
įspūdingo dydžio akmuo.

Kultūros padangėje – ir 
geros, ir nelinksmos žinios. 
Tolerancijos, pagarbos isto-
rijai tema rokiškėnams yra 
svarbi: ypač feisbuke. Tačiau 
išlįsti iš socialinių tinklų ir 
vardan kilnios idėjos paėjėti 
penketą kilometrų pirmyn ir 
tiek pat atgal, kad prisimin-
tume sunaikintus mūsų krašto 
miestelėnus, didelio dėmesio 
nesulaukė. „Būčiau ir vienas 
ėjęs“, – sako istorikas Gie-
drius Kujelis. Neprireikė eiti 
vienam: visgi atsirado ben-
dražygių, norinčių sužinoti 

skaudžią savo miesto istoriją.
O Juozo Keliuočio viešoji 

biblioteka jau nekantriai lau-
kia rugpjūčio pabaigos: artėja 
šimtosios poeto Pauliaus Šir-
vio gimimo metinės. Apie jas 
priminti rokiškėnams galima 
smagiai ir nestandartiškai. O 
tuo pačiu ir nebenaują garažą 
papuošti.

Sporto naujienos irgi džiu-
gina: Rokiškio futbolo klubas 
sirgaliams vėl padovanojo 
pergalę. Trimis gražiais įvar-
čiais papuoštą smagų vakarą. 

Aštrių pojūčių mėgėjams 
šis savaitgalis buvo puiki 
proga pasidžiaugti į Rokiškio 
rajoną grįžtančiu raliu. Šįkart 
jis vyko Juodupės krašto ke-
liukais. O sirgaliams prime-
nama, kad jei netoli Pakriau-
nių yra garsusis Žalos vardo 
tramplinas, tai netoli Kukių 
yra ne ką mažiau žinomas Ža-
los vardo krūmynas. Tik gai-
la, kad garsiojo lenktynininko 
pernykščio šuolio į jį šiemet 
ralistai nepakartojo: ši vieta 
kažkodėl išbraukta iš greičio 
ruožų sąrašo.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Rokiškio baseinas jau 
laukia lankytojų

Rugpjūčio 24 d., savai-
te anksčiau nei planuota, 
darbą pradėjo Rokiškio 
baseinas. Jo direktorius 
Vitalijus Jocys teigė, kad 
paankstinti atidarymą 
paskatino jaunųjų sporti-
ninkų rengimo poreikiai. 
Tiesa, iki rugsėjo 1-osios 
veiks dar ne visos paslau-
gos. Lankytojai negalės 
lepintis tik pirčių kom-
pleksu, o baseinas, SPA 
kompleksas, burbulinės 
vonios, mažasis basei-
nėlis veiks kaip įprasta. 
Iki rugsėjo 1-osios basei-
nas veiks darbo dienomis 
8-19 val., o nuo rugsėjo 
1-osios – įprastiniu darbo 
grafiku, įskaitant ir sa-
vaitgalius.

Ir baseinas, ir batutai
Nors baseinas pirmadie-

nį jau pradėjo darbą, rokiš-
kėnai ir miesto svečiai dar 
galės džiaugtis ir batutais. 
Jie, pasak V. Jocio, planuo-
jama, veiks iki rugsėjo vi-
durio. „Nuolatos stebime 
orų prognozę. Panašu, kad 
iki rugsėjo vidurio žadami 
geri orai, dieną bus maž-
daug apie 19 laipsnių šilu-
mos. Tad tai puikus laikas 
smagiam poilsiui“, – sakė V. 
Jocys. 

Pašnekovas neslėpė: 
daug rokiškėnų pageidavo, 
kad baseinas pradėtų kuo 
greičiau veikti. Todėl ir 
buvo nuspręsta paankstinti 
jo darbo pradžią po vasaros 
pertraukos.

Į baseiną – su kauke
Dėl griežtėjančių karanti-

no sąlygų, keičiasi ir basei-
no darbo tvarka. Pirmiausia, 
lankytojams reiks dėvėti 
kaukes. Jas nusiimti bus ga-
lima tik baseine, dušuose, 
pirtyse ir SPA zonoje. Ki-
tur jos – būtinos. Eilėse bus 
svarbu išlaikyti mažiausiai 
metro atstumą nuo kitų lan-
kytojų. O asmenys, kuriems 
pasireiškia bent vienas 
ūmios virusinės kvėpavimo 
takų ligos požymis į baseiną 
nebus įleidžiami. Pasirūpin-
ta ir darbuotojų saugumu: 

jiems įrengti specialūs sky-
dai. 

Abonementai – 
nuo rugsėjo 1-osios 
pratęsiami automatiškai
Dar vienas svarbus daly-

kas: abonementai ir dovanų 
kuponai. Kadangi baseinas 
dėl karantino duris lanky-
tojams užvėrė kovo 15-ąją, 
tai dalis jų liko neišnaudoti. 
Taigi, nuo rugsėjo 1-osios 
jų veikimas bus atnaujintas 
automatiškai. „Labai svarbu, 
kad nepraleistumėte progos 
pasinaudoti jums priklausan-
čiomis paslaugomis“, – sakė 
V. Jocys. 

Dar yra vietų 
vaikų grupėje
Vaikų plaukimo grupės 

baseine sulaukė didžiulio 
dėmesio. Norėdami užrašyti 
į jas savo atžalas, tėvai net 
į eiles rikiuojasi. Kol kas 
renkama nauja 2013-14 m. 
gimusių vaikų grupė. Joje 
bus 12 vaikų. Taigi, tėveliai 
kviečiami registruoti savo 
atžalas. Jei vaikų bus dau-
giau nei dvylika, jie bus pri-
imami prašymų pateikimo 
eiliškumo tvarka. O nespė-
jusiesiems nereikia nuleisti 
rankų: jei atsilaisvins vieta, 
bus pranešta jos laukiantie-
siems. 

Suaugusiųjų, norinčių 
mokytis plaukti, pasak V. Jo-
cio, nėra norinčiųjų. „Nors, 
žvelgiant į šiemet nusken-
dusiųjų vandens telkiniuo-
se skaičių – daugiau nei 80 
žmonių – verta susimąstyti, 
ar nevertėtų išmokti plaukti 
ir saugiai elgtis vandenyje“, 
– sakė jis. 

Nuo rugsėjo 14-osios ba-
seine bus atnaujinti ir Visuo-
menės sveikatos biuro ren-
giami projektai, taigi juose 
dalyvaujantieji turėtų sekti 
naujienas. Nuo rugsėjo keti-
nama atnaujinti ir mankštos, 
aerobikos vandenyje užsiė-
mimus, todėl juose dalyvau-
jantieji turėtų susisiekti su 
savuoju treneriu dėl išsames-
nės informacijos.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Neblaivų vairuotoją 
sustabdė medis
Rugpjūčio 21 d., 23.22 val., 
Rokiškio r., Juodupėje, 
neblaivus (2.42 prom. 
girtumas) vyras (gim. 1997 
m.) nesuvaldęs automobilio 
„Audi A4“ nuvažiavo nuo 
kelio ir atsitrenkė į medį. 
Įtariamasis sulaikytas.

Pavogė įrankius
Rugpjūčio 23 d., 13.17 val. 
pranešta, kad Rokiškio r., 
Audronių I k., iš nerakinto 
garažo pavogti įvairus įrankiai. 
Nuostolis – 1625 eurai. 

Vyrai nevaldė kumščių
Rugpjūčio 20 d., apie 8 val. 
Rokiškio r., Audronių I k., 

pažįstamas vyras (gim.  1976 
m.) smurtavo prieš vyrą (gim. 
1950 m.). 
Rugpjūčio 21 d., apie 18.50 
val. Rokiškio r., Kazliškio 
k., neblaivus (2,37 prom. 
girtumas) vyras (gim. 1988 
m.) konflikto metu smurtavo 
prieš neblaivų (1,63 prom. 
girtumas) vyrą (gim. 

1971 m.), kuris perduotas 
medikams. Įtariamasis 
sulaikytas.

Panevėžio VPK ir 
Panevėžio apskrities 

priešgaisrinės gelbėjimo 
valdybos 

Rokiškio priešgaisrinės 
gelbėjimo tarnybos 

inform.

KRIMINALAI

Laisvų darbo vietų per metus sumažėjo 7,4 proc.
Lietuvoje antrojo ketvir-

čio pabaigoje buvo 17,3 tūkst. 
laisvų darbo vietų samdo-
miesiems darbuotojams – 7,4 
proc. mažiau nei prieš metus 
ir 15,2 proc. daugiau nei pir-
mąjį ketvirtį, skelbia Statisti-
kos departamentas. Jei tikėti 
Užimtumo tarnybos tinklala-
pio duomenimis, tai Rokiškio 
rajone šiuo metu siūlomos 54 
laisvos darbo vietos. 

Kol kas kvalifikuotiems 
specialistams su aukštuoju iš-
silavinimu siūloma: vyriausio-
jo specialisto vieta Kazliškio 

seniūnijoje, Neformaliojo švie-
timo skyriaus vedėjo Kamajų 
Antano Strazdo gimnazijoje, 
visuomenės sveikatos specialis-
to Visuomenės sveikatos centre 
bei gydytojo odontologo Pirmi-
nės asmens sveikatos priežiūros 
centre bei statybos darbų vado-
vo UAB „Virtualūs namai“ bei 
gamybos apskaitininko, UAB 
„Dominari“.

Taip pat ieškoma statybos 
sektoriaus darbuotojų, miško 
kirtėjų bei pagalbinių darbuo-
tojų, ūkininkavimu užsiimanti 
bendrovė įdarbintų melžėją ir 
traktorininką. 

Reikalingi ir kasininkai, pre-
kybos konsultantai. Gamybos 
įmonės įdarbintų suvirintojus. 
Rajono maisto pramonės įmo-
nės ieško kepėjų, konditerių, 
viešojo maitinimo įmonės – 
barmenų, padavėjų.  Ir valyto-
jams yra net keletas darbo pa-
siūlymų. 

Šalies mastu daugiausia lais-
vų darbo vietų buvo transpor-
to – 3,9 tūkst. (22,3 proc. visų 
laisvų darbo vietų), viešojo val-
dymo ir gynybos, privalomojo 
socialinio draudimo – 2,7 tūkst. 
(15,4 proc.), pramonės – 2,6 
tūkst. (15,2 proc.) įmonėse.

Antrojo ketvirčio pabaigoje 
laisvų darbo vietų lygis šalyje 
siekė 1,3 proc. – 0,2 proc. punk-
to daugiau nei pirmąjį ketvirtį, 
bet 0,1 proc. punkto mažiau nei 
prieš metus. Aukščiausias šis ro-
diklis buvo viešojo valdymo ir 
gynybos, privalomojo socialinio 
draudimo (3,2 proc.), transporto 
(2,7 proc.), finansinės ir draudi-
mo įmonėse (2 proc.). Žemiau-
sias – nekilnojamo turto operaci-
jų (0,1 proc.), apgyvendinimo ir 
maitinimo bei kitose aptarnavi-
mo įmonėse (po 0,4 proc.).

„Rokiškio Sirenos“ ir 
BNS inform.
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Airida Gudaitė-Žakevičienė: Ir prieš dvidešimt metų, 
ir dabar Rokiškis – puiki vieta talentingo žmogaus startui

Airida Gudaitė-Žakevi-
čienė puikiai žinoma tiems, 
kurie domisi šiuolaikiniu šo-
kio menu. Apie aukštumas, 
kurių pasiekė Rokiškio cho-
reografijos mokykloje savo 
menininkės kelią pradėjusi 
kraštietė, liudija Auksiniai 
scenos kryžiai, jos įkurtos 
mokyklos Low Air sėkmė. 
Pašnekovė mano, kad gim-
tasis kraštas – puiki vieta ta-
lentingo žmogaus startui. Ji 
įsitikinusi: menas yra žmo-
gaus veidrodis, kalbantis čia 
ir dabar. Ir puiki galimybė 
pažinti, atrasti, išplėsti ži-
nojimo ribas. Ši galimybė 
čia pat, visai šalia mūsų – 
tarptautiniame šiuolaikinio 
meno festivalyje „Startas“, 
kuris rugpjūčio 24-29 dieno-
mis keis ir Rokiškio erdves, 
ir rokiškėnų požiūrį į meną: 
muziką, šokį, kiną. Šia pro-
ga – „Rokiškio Sirenos“ po-
kalbis su A. Gudaite-Žakevi-
čiene.

– Kaip pradėjote savo ke-
lią į šokio pasaulį?

– Mano kelias į šokio pa-
saulį prasidėjo, kai man buvo 
šešeri. Pamenu laikraštyje 
mama perskaitė skelbimą, 
kad Rokiškio choreografijos 
mokykla kviečia vaikus šokti, 
į paruošiamąją klasę. Mama 
paklausė ar norėčiau šokti. 
Norėjau ir iki šiol noriu.

– Kaip keitėsi Jūsų pačios 
požiūris į šokį? Ko Jūs jame 
ieškote šiandien, būdama 
pripažinta menininke?

– Keitėsi suvokimas, kad 
šokis ne tik mechaniškas 
veiksmas, judesys, iškrova, 
bet ir dvasia ir protas. Daug 
nuojautos, emocijos, išgyve-
nimo, o taip pat ir planavimo, 
strategijos, netgi, pasakyčiau, 
skaičiavimo. Šokis gali įvykti 
seka judesių, jeigu jie turi tavo 
paties istorijos. Nors aplamas 
judesys taip pat gali būti šokis, 
viskas priklauso nuo konteks-
to ir aplinkybių, kuriose atsi-
duriame judėdami.

– Kas paskatino rinktis 
modernųjį, miesto šokį?

– Norėčiau labiau kalbėti 
apie šiuolaikinį šokį: ši sąvo-
ka platesnė. Po ja šiandienos 
šokio teatre galime talpinti 
daugiau šokio žanrų. Kad ir 
kaip norėčiau, kad urbanisti-

nis šokis būtų vis dažniau su-
tinkamas Lietuvos šokio tea-
tro scenose, vyktų vis daugiau 
šokio spektaklių, apie jį būtų 
daugiau kalbama, šiandien 
dar reikia laukti ir tikėtis, kad 
kaip ir jaunasis šiuolaikinis 
šokis, taip ir urbanistitinis, 
būtų aiškiai artikuliuojami 
ir suprantami atskiriami ne 
tik pačių šokėjų, kritikų, bet 
ir žiūrovų, Lietuvoje. Daž-
nai urbanistinis šokis teatre 
priskiriamas šiuolaikiniam 
šokiui, net jeigu ir vienas ir 
kitas žanras turi skirtingas 
istorijas, technikas, sakyčiau, 
labai skirtingas bendravimo 
kultūras tarp pačių šokėjų ir 
choreografų. Mano pažintis 
su abejomis šokio kryptimis 
labai persipynė ir vis toliau 
pinasi. Esu visiškai pakvai-
šusi (nebūtinai praktikoje, 
patinka stebėti) dėl urbanis-
tinių dar kitaip vadinamų ga-
tvės šokio stilių tokių kaip: 
hiphopas, housas, breikas, 
poppingas, lockingas, tai pat 
waackingo, vogue šokių, ta-
čiau labai daug inspiracijos, 
požiūrio į kūrybines paieš-
kas semiuosi iš šiuolaikinio 
šokio lauko. Man patinka šių 

šokio krypčių samplaika, nes 
abi jos žadina ir skatina im-
provizaciją, o ji, savo ruožtu, 
sugrįžimą prie judesio, asme-
ninio, prigimtinio, dar sakau 
buitinio, esmės. Arčiau žmo-
gaus, jo kasdienybės.

– Iš ko sėmėtės idėjų, kas 
buvo Jūsų mokytojai?

– Mano pirmieji mokytojai 
yra Rokiškio choroegrafijos 
mokyklos mokytojai, auklė-
toja Snieguolė Skardžiuvienė. 
Dabar kai pati jau daugiau nei 
15 metų užsiimu pedagogi-
ne veikla, dėstytojauju, vedu 
šokio paskaitas būsimiems 
šokėjams, aktoriams LMTA, 
taip pat su vyru Laurynu Ža-
kevičiumi, vadovaujame ir 
vedame pamokas Vilniaus 
miesto šokio teatro ir moky-
klos Low Air auklėtiniams, 
suprantu, kiek daug gali duoti 
pati pradžia. Galime sužadinti 
norą judesiui, mylėti judesį, o 
per jį ir save, kitus, motyvuo-
ti judėti kiek įmanoma ilgiau. 
Tačiau gal ir nenorėdami, 
galime užkabinti klišes, šokį 
paversti tik sportu, neparuoš-
tą kūną traumuoti. Labai daug 
kas priklauso nuo pradžios. 
Ir kur ta pradžia prasideda. 

Labai džiaugiuosi, kad mano 
pradžia buvo Rokiškio cho-
reografijos mokykloje, iš jos 
išsinešiau, pagarbą šokiui, 
žiūrovui, darbštumą ir kan-
trybę. Šios vertybės mane 
formavo kaip šokėją. ir visos 
šios išugdytos savybės man 
labai padeda profesiniame 
kelyje. Labai džiaugiuosi, 
kad pastaraisiais metais mano 
santykis su pirmaisiais moky-
tojais sustiprėjo: teko nema-
žai bendradarbiauti. Ir iki šiol 
socialiniuose tinkluose sten-
giamės vieni kitus palaikyti, 
bendrauti. Visada labai gera 
sugrįžti.

–  Ar dažnai grįžtate į 
Rokiškį, stebite mūsų mies-
to gyvenimą?

– Į Rokiškį stengiuosi grįž-
ti nors kartą per mėnesį, tiesa 
ne visada pavyksta. Kaip ir 
susekti kultūrinius renginius. 
Žinau didžiuosius teatrų fes-
tivalius, socialinėje erdvėje 
matau, kad aktyviau veikia ir 
kūrybine veikla užsiima jau-

nimas. Džiaugiuosi Pauliaus 
Prievelio organizuojamu 
šiuolaikinio šokio festivaliu 
„Startas“. Norėtųsi palinkėti 
Rokiškiui daugiau alternaty-
vaus meno renginių, jauno-
sios kartos menininkų darbų.

– Ar mūsų miestas – tin-
kama vieta talentingo žmo-
gaus startui?

– Dabar gyvename tech-
nologijų, socialinių tinkų 
pasaulyje, manau, tampame 
kosmopolitiškesni. Žinoma 
sugaištame laiką, atsirinkda-
mi tinkamą informaciją. Bet 
koks miestas, kad ir mažes-
nis, negali mūsų atitraukti nuo 
kūrybos, stabdyti inovatyviai 
kurti, nebegalime teisintis, 
kad trūksta informacijos, sti-
prių pavyzdžių. Manau, kad 
Rokiškis tinkama vieta talen-
tingo žmogaus startui. Nors ir 
prieš 20 metų toks buvo. Ne 
nuo vietos viskas priklauso, o 
nuo požiūrio ir noro keisti ir 
veikti.

– Mūsų visuomenė dažnai 

šokį vertina per gražu-ne-
gražu prizmę. Ko patartu-
mėte ieškoti, įžvelgti moder-
niajame šokyje?

– Pirmiausia siūlyčiau šo-
kyje matyti ne tik estetinę jo 
pusę, nepalikti jo tik pavir-
šiui – žmogaus kūnas, jude-
sys labai iškalbingi. Nemažai 
menininkų savo darbuose 
koduoja socialinį, politinį 
kontekstą. Mane, kaip žiūro-
vę, menas pirmiausia veikia 
per emociją, jausmus, pojū-
čius kuriuos sukelia darbas. 
Žvelgdama kritiškiau, bandau 
suvokti kaip kūrinys atspindi 
šių dienų, o gal praeities kon-
tekstą, kokios priemonėms 
parinktos tai atspindėti, kaip 
drbarties aplinkoje veikia kū-
rinys, kodėl pasirinkta būtent 
ši vieta. Man, kalbant apie 
šokį, patinka šiek tiek provo-
kuojantys ir tvarkingos este-
tikos nepaisantys, nepatogūs 
darbai. Juk negalime ramiai 
gyventi tik filtriukų laike, 
kai visai šalia mūsų Baltaru-
sijos neramumai. Šiuo metu 
kuriamas menas taip pat gali 
tai atliepti. Man menas ir kul-
tūra yra tai, kas mes esame 
šiandien, mūsų veidrodis be 
filtro, mūsų, kuriančių, dva-
singumas.

– Dėkoju už pokalbį ir 
iki pasimatymo festivalyje 
„Startas“.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ,

Vismantės Ruzgaitės ir
Lauros Vansevičienės

nuotr.

Ilzenbergo dvare nugriaudėjo Kastyčio Kerbedžio koncertas
Rugpjūčio 22 d., šešta-

dienį, Ilzenbergo dvare nu-
griaudėjo scenos legendos 
Kastyčio Kerbedžio kon-
certas. Dainininko pasiro-
dymas vyko idiliškos gam-
tos ir romantiškų tvenkinių 
fone.

Nors pats atlikėjas kon-

certo metu nuolat save pa-
vadindavo seneliu ir karto-
jo, kad jam jau ko gero 158 
metai, bet vis tik dar ketina 
sudrebinti Lietuvą su ne vie-
nu koncertu, ne išimtis ir 
Ilzenbergas. Šį vakarą dva-
ro teritorijoje netrūko šokių, 
plojimų, šypsenų, o dainas  
„Sakale, lėk“, „Sustok, trau-

kiny“, „Dėl tavęs galiu“ ir 
„Mėlynakė“ publikos pra-
šymu kartoti teko po kelis 
kartus.  

Pasibaigus koncertui žiū-
rovai tapo liudininkais, kai 
dvaro vietininkui Laurynui 
Mišanovui teko pažadėti, 
kad estrados legenda bus pa-
kviestas ir kitais metais su 

nauja programa „Taip“.  
Atvykusieji anksčiau prieš 

koncertą galėjo pasigrožėti 
dvarviete, o Ilzenbergo res-
torane ramiai pasimėgauti 
sveikais, santaroje su gamta 
išaugintais ir pagamintais 
produktais.

„Rokiškio Sirenos“ 
inform.
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„Rokiškio Sirena“ – diskusijų apie šiandieninės visuomenės iššūkius dalyvė 

Dezinformacijos niuansus apžvelgė vienas žinomiausių šalies politologų – Linas Kojala. 

Kraštietis Tomas Kazulėnas mokymų dalyviams pasakojo apie 
moderniausias dezinformacijos technologijas.

Mokymuose dalyvavo ir Lietuvos žurnalistų sąjungos vadovas Dainius 
Radzevčius.                              L. Dūdaitės-Kralikienės ir Orintos Gerikaitės nuotr.

Atviri šaltiniai + pastabumas. Rezultatas – demaskuotas asmuo, kuris 
Sirijoje pozavo su nužudyto asmens galva.

Buvęs premjero komandos narys Skirmantas Malinauskas (kairėje) pasakojo 
apie savo tyrimų, susijusių su prieštaringai vertinamu veikėju Šviniumi, 
rengimo metodiką ir sėkmę.

Šiandien 17 val. „Rokiškio 
Sirenos“ konferencijų salėje 
vyks nemokamas renginys, ku-
riame dalyvaus politikos apž-
valgininkas Viktor Denisenko. 
Į renginį kviečia laikraščio bi-
čiuliai – Pilietinio atsparumo 
iniciatyvos (CRI) organizaci-
ja, kuriai vadovauja kraštietis 
Tomas Kazulėnas, su mokymų 
partneriais. Į renginį kviečiami 
šauliai, kariai, bendruomenių 
žmonės, žiniasklaidos atstovai, 
ir visi, besidomintieji šiandieni-
nio informacinio karo iššūkiais.  
Ši tema „Rokiškio Sirenai“ 
nėra atsitiktinė. Tai jau antri 
mokymai, rengiami laikraščio 
redakcijoje. Be to, „Rokiškio 
Sirena“ komanda yra aktyvi 
Pilietinio atsparumo iniciaty-
vos rengiamų mokymų dalyvė. 
Karantino metu nemažai ro-
kiškėnų dalyvavo nuotoliniuose 
mokymuose, o  vos prieš gerą 
savaitę jų dalyviai turėjo pro-
gą dalyvauti šios srities lyderių 
paskaitose ir diskusijose Tra-
kuose. Apie šių mokymų vertę 
liudija ir tai, jog juose dalyvavo 
ne tik regioninės žiniasklaidos 
atstovų gausus būrys, bet ir 
Lietuvos žurnalistų sąjungos 
vadovas Dainius Radzevičius. 

Apie informacinio karo
realybę
„Kaip atpažinti dezinforma-

ciją pačiam?“ – to mokymuose 
klausė Vilniaus universiteto ats-
tovė, dezinformacijos ekspertė 
Dalia Bankauskaitė. Ji praktiniu 
būdu parodė, kaip vienam pikta-
valiui galima supainioti visą in-
formacijos pateikimo grandinę. 
Ir kaip veikia paprasčiausi infor-
macijos perdavimo trukdžiai. Tą 
galima pamatyti žaidžiant smagų 
žaidimą „Sugedęs telefonas“, tik 
jame grandinėle reikia perduoti 
ne kokią nors frazę, o judesį. Tas 
judesys grandinės pradžioje buvo 
tiesiog dešinės rankos judesys 
„bangelė“. Netgi manydami, kad 
tiksliai perduoda judesį, grandi-
nės dalyviai „bangelę“ rodė tai 
kaire, tai dešine ranka. Grandi-
nės viduryje dėstytoja pridėjo dar 
vieną judesį: apsisukimą. Ir toliau 
jau grandinėle buvo perduodami 
du judesiai. Lygiai taip pat sklin-
da ir dezinformacija: nebūtina 
skleisti griežtai melagingą žinią. 
Pakanka joje pridėti, paaštrinti kai 
kurias detales, ir tiesa taps sunkiai 
beatpažįstama. Vaistas nuo dezin-
formacijos: kritinis mąstymas, 
informacijos tikrinimas. Atro-
dytų, tai žinoma nuo pat raštijos 
atsiradimo laikų, bet praktiškai 
tokia patikra ne taip paprastai 
įgyvendinama. Kaip pavyzdį D. 
Bankauskaitė pateikė pranešimą 
apie litvako dailininko Samuelio 
Bako muziejaus atidarymą. Atro-
dytų, niekuo nepavojinga žinutė. 
Tačiau Wikipeadijoje atsirado 
gana kontraversiški įrašai apie 
tai, kad dailininkas gimė Vilniuje, 
Lenkijoje. Ir kaip ši žinutė Wiki-
peadijoje buvo perrašyta, tiksliai 
sudėliojant akcentus. Diskusijoje 
kilo ginčų: kaip elgtis su tuo įra-
šu, nes dailininko gimimo metu 
Vilnius buvo okupuotas Lenkijos. 
D. Bankauskaitė turi vieną pata-
rimą: tokioje situacijoje negalima 
pateikti pliko fakto, prie jo reikia 
kontekstą paaiškinančio sakinio. 

Pašnekovė išvardino pačias 
didžiausias problemas, su kurio-

mis susiduria šiandieniniai infor-
macijos kūrėjai. Didelė problema 
yra auditorijos negebėjimas telkti 
dėmesį. Jis išlaikomas vos 5-7 
s. Kita bėda, kuri atrodytų para-
doksali informacijos pertekliaus 
bei visuotinio švietimo laikais 
– elementarus nežinojimas, iš to 
kylantis binarinis mąstymas, po-
linkis mąstyti stereotipais, ieškoti 
kaltų, reaguoti neigiamai.

Sėkmės receptas: 
žurnalistas naudoja šaltinį,
o ne šaltinis – žurnalistą
Mokymų dalyviai galėjo paly-

ginti du skirtingus požiūrius į žur-
nalistinį tyrimą. Vieną jų pristatė 
kylanti youtube žvaigždė, buvęs 
premjero Sauliaus Skvernelio pa-
tarėjas Skirmantas Malinauskas, 
kitą – 15min.lt Tyrimų skyriaus 
žurnalistas Dovydas Pancerovas. 

S. Malinausko žvaigždė yra 
zenite: vieno mėnesio pajamos 
jam leidžia drąsiai pragyventi iš 
turinio, kurį jis kuria. Patreon plat-
formoje jis turi per 4 tūkst. rėmėjų, 
o įrašų peržiūros viršija 100 tūkst. 

S. Malinauskas teigė, kad toks 
jo statusas leidžia kurti turinį be 
didesnių sąnaudų. Skandalingiau-
sios temos, daugiausiai peržiūrų 
sulaukę siužetai: apie galimus 
sukčiavimus lažybų sektoriuje, 
apie  prieštaringai vertinamo Švi-
niaus veiklą. Pašnekovas pasa-
kojo, kad jo reputacija yra tokia, 
kad šaltiniai jau patys su juo susi-
siekia, siūlo temas. Su tuo susijęs 
natūralus klausimas: kaip tikrinti 
pateikiamos informacijos patiki-
mumą, kai, pavyzdžiui, ją teikia 
nusikalstamo pasaulio atstovai, 
kai žinia yra perduota iš lūpų į lū-
pas, be liudininkų? Kaip išvengti 
teismų dėl garbės ir orumo įžeidi-
mo, šmeižto? Ką jau kalbėti apie 
elementarų manipuliavimą?

S. Malinauskas teigė, kad žur-
nalistas turi įvertinti riziką ir būti 
pasiruošęs savo tiesą įrodinėti ir 
teismuose. O priešnuodžiu tam 
turi būti požiūris, kad tai žurna-
listas naudoja šaltinį, o ne šaltinis 
naudojasi žurnalistu. 

D. Pancerovas taip pat laikosi 
požiūrio, kad žurnalistas spren-

džia, kaip naudotis šaltinio patei-
kiama informacija. Tačiau jo prak-
tinės nuostatos yra kiek kitokios: 
informacija turi būti patikrinta ir 
perpatikrinta. Ir tai, ko negalima 
įrodyti, straipsnyje negali būti pa-
rašyta. „Vieną labai svarbią infor-
maciją mums pateikė keli skirtingi 
šaltiniai. Tačiau jos dokumentais 
įrodyti negalėjome. Todėl apie ją 
savo tyrime net neužsiminėme“, 
– pabrėžė D. Pancerovas. Patikri-
nimo standartai yra aukšti: tarki-
me, netgi sparnuotos frazės, tokios 
kaip, pavyzdžiui, „Šilutė yra vė-
juotas kraštas“, turi būti įrodytos. 
„Tam pasitelkėme duomenis apie 
vidutinį vėjo greitį Lietuvoje ir 
palyginome su vėjo greičiu Šilutė-
je“, – sakė jis. Tokie savikontrolės 
mechanizmai, tikslumas net men-
kiausiose smulkmenose, pasak D. 
Pancerovo, ir padeda ne tik pateik-
ti tikslią informaciją skaitytojams, 
bet ir žurnalistams išvengti teisi-
nių ginčų.

Apie tai, 
kuo galime padėti
Lietuvos kariuomenės atstovė 

Luka Sinevičienė pasakojo apie 
tai, kuo piliečiai ir žiniasklaidos 
atstovai gali prisidėti prie šalies 
gynybos. Diskusijose „Rokiškio 
Sirena“ kėlė aktualias pilietinio 
ugdymo problemas, kai dabar tas 
moksleivių ugdymas, bent jau ra-
jone, kartais suvedamas į statistų 
vaidmenį kokiame nors patrio-
tiniame renginyje „Paramstyk 
paminklą“. L. Sinevičienė teigė, 
kad pilietinio ugdymo disciplina 
yra ir ganėtinai aptakiai regla-
mentuojama, ir ganėtinai išplau-
kusi sąvoka. Tačiau artimiausiu 
metu situacija turėtų pasikeisti. 

Apie tai, kokią galią turi atvi-
rieji šaltiniai, pademonstravo  
„Atlantic Council“ asocijuotasis 
direktorius Lukas Andriukaitis. 
Išmanaus ir įžvalgaus asmens 
rankose netgi paprasta fotografi-
ja, kurioje Sirijoje Rusijos karys 
pozuoja su nužudyto žmogaus 
galva, gali suteikti daugybę in-
formacijos. Kaip juokėsi pašne-
kovas, Rusijos samdiniai labai 
mėgsta darytis asmenukes. O 
jos, kad ir užtušavus veidus, pa-
lieka pakankamai daug informa-

cijos apie asmenį. Ir nuotraukoje 
pavaizduota, kaip lyginant nuo-
traukas buvo išsiaiškinta asmens 
tapatybė.

Giedrius Sakalauskas pasa-
kojo apie tai, ką gali pilietiški 
žmonės – elfai, kurie kaunasi su 
propaganda ne tik socialiniuose 
tinkluose. Jų protestų dėka netgi 
tokie milžinai, kaip Adidas, turė-
jo nustoti pardavinėti produkciją 
su sovietine simbolika. Į tokius 
protestus įsitraukė netgi Vytau-
tas Landsbergis. Ši kova neliko 
nepastebėta: buvo atkreiptas pa-
saulio visuomenės dėmesys į ko-
munizmo nusikaltimus. Taip pat 
sutelktos ir Baltijos šalių, Ukrai-
nos pajėgos kovai su propagan-
da. „Nustokime žaisti Kremliaus 
ping-pongą. Mums metas pasa-
koti savo sėkmės istoriją“, – sakė 
Giedrius Sakalauskas. 

Vieno garsiausių šiandienos 
politologų – Lino Kojalos – pra-
nešimas buvo skirtas Europos 
Sąjungos strategijos kovoje su 
dezinformacija ir propaganda 
apžvalgai. Tyrimas itin aktualus ir 
detalus. Analizuoti Rusijos veiks-
mai ir lėktuvo MH-17 numušimo 
atveju, ir korona viruso epidemi-
jos metu. L. Kojalos manymu, 
propaganda buvo parengta itin 
profesionaliai, ji atrodė gana įtiki-
nama tiems, kurie neišmanė kon-
teksto. Įdomu tai, kad propagan-
da nesiekia įtvirtinti kurios nors 
vienos versijos, veikiama keletu 
krypčių, apskritai sėjant sumaištį 
ir abejones. Netgi dabar, kai šiuo 
klausimu faktiškai jau viskas aiš-
ku, atliktas tyrimas, Hagoje vyks-
ta kaltųjų teismas, jau įrodyta, iš 
kurios teritorijos buvo paleista 
raketa, vis tiek MH-17 tebelieka 
svarbia propagandos tema.

Kitas žaidėjas informacinio 
karo erdvėje – Kinija. Tai auganti 
ekonominė, technologinė, ideo-
loginė galia. L. Kojala apžvelgė 
ir jos veiklos mechanizmus: nuo 
technologijų iki minkštosios ga-
lios veikimo būdų. 

Taip pat buvo pristatyti ir 
Lietuvos visuomenės nuomonės 
tyrimai. Juose tendencijos ga-
nėtinai geros: mažėja sovietinė 
nostalgija, auga pasitikėjimas ES 
ir NATO, palaikomas gynybos 
finansavimas. Tarp pagrindinių 
mūsų šalies draugų įvardijamos 
kaimynės: Latvija, Estija, Lenki-
ja, taip pat Vakarų šalys, JAV.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ
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„Vasaronėse“ linksmino 
net keturi kolektyvai

Besibaigianti vasara lepina „Vasaronių“ klausytojus. 
Šį ketvirtadienį maždaug pusantros valandos renginyje 
buvo net keturi kolektyvai: rokiškėnų choras „Vėtrungė“, 
folkloro kolektyvas „Saulala“, bei du svečiai: kapela „Lie-
pupis“ bei „Bobų radijas“.

Žiūrovai rinkosi, kaip visuomet, gausiai. Pirmieji jų po-
zicijas arčiausiai scenos užėmė dar likus beveik valandai iki 
renginio. Kai oras malonus, saulė nekepina, patogu pasėdėti 
ant savo atsineštų ar Kultūros centro darbuotojų pastatytų kė-
dučių. Pasikalbėti su bičiuliais. „Vasaronės“ Rokiškyje tampa 
tam tikra kultūros dalimi. Proga vyresniems žmonėms išeiti 
pasižmonėti, pabendrauti, po koncerto nueiti su bičiuliais ar-
batos į artimiausią kavinę. Juolab, kad „Vasaronės“ pamažu 
artėja dėsningos pabaigos link, kartu su besibaigiančia vasara. 

„Vėtrungės“ choristai, kaip visuomet, džiugino nuolatos 
atnaujinamu repertuaru. „Saulala“ pasirinko smagų retro sti-
lių: miestelių romansus ir šokius. 

„Liepupės“ kapela nuo suoliukų pakėlė šokėjų būrį. „Vasa-
ronės“ puiki galimybė vyresniems žmonėms ne tik pasiklau-
syti muzikos, bet ir pasišokti.

„Bobų radijas“ svarstė aktualiausias pinigų leidimo aktu-
alijas: nuo telefonų sukčių iki „Dormeo“ vadybininko, kuris 
paskambina dažniau, nei vaikai ir anūkai kartu sudėjus.

Šis renginys savotiškai vienija kartas: pasiimti senelių, ne-
šinų kėdutėmis, po koncerto aikštelėje prie Liongino Šepkos 
turgelio suvažiavo nemažai jaunimo.

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ

Renginiai Rokiškyje, skirti Vilniaus Gaono 
ir Lietuvos žydų istorijos metams

Rokiškio krašto muziejus 
kviečia į renginius, skirtus Vil-
niaus Gaono ir Lietuvos žydų 
istorijos metams.

2020 metai Lietuvos Res-
publikos Seimo sprendimu yra 
paskelbti Vilniaus Gaono ir Lie-
tuvos žydų istorijos metais. Ro-
kiškis turi tiesioginių sąsajų su 
Vilniaus Gaonu, nors Rokiškis 
buvo vienas didžiausių chasidiz-
mo centrų Lietuvoje (Vilniaus 
Gaonas buvo didžiausias chasi-
dizmo kritikas).

Rokiškyje gimė rabinas Smu-
el Aba Snieg, kuris buvo vienas 
iškiliausių tarpukario Lietuvos 
visuomenės veikėjų – Lietuvos 
kariuomenės vyriausias žydų 
kapelionas, aktyvus Lietuvos 
Nepriklausomybės rėmėjas. Iš-
gyvenęs holokaustą organizavo 
pirmojo po karo Europoje pilno 
Talmudo, vadinamo Išgyvenimo 
Talmudu, leidybą. Smuelis Arba 
Sniegas buvo Vilniaus Gaono 
Elijahu Ben Šlomos Zalmano pro 

pro pro vaikaitis.
Dažnai mes apie žydų ben-

druomenę žinome tik per ho-
lokausto tragedijos prizmę, bet 
retas yra susipažinęs apie šios 
unikalios kultūrinės civilizacijos 
kultūros ypatybes, papročius, re-
ligiją, kulinariją, istoriją ir tiesiog 
paprastą žydišką kasdienybę, šios 
bendruomenės indėlį į mūsų Lie-
tuvos valstybės raidą.

Renginio pavadinimas „Mes 
esame čia“ pasiskolintas iš Ro-
kiškio litvakų kilmės rašytojos 
Ellen Cassedy knygos „Mes 
esame čia. Atsiminimai apie ho-
lokaustą Lietuvoje“. Mes esame 
čia – lyg nebylus Rokiškio žydų 
bendruomenės šauksmas pamirš-
tos istorijos tyruose. Mes esame 
čia – nors mūsų čia nebėra...

Pirmosios Lietuvos respubli-
kos laikotarpiu 5-ojo dešimtme-
čio pradžioje Rokiškyje gyveno 
per 3000 žydų tautybės Lietuvos 
piliečių. Šiandien Rokiškyje ne-
gyvena nei vienas Litvakų pali-
kuonis.

Rokiškis kviečia pasikalbėti apie rožinį arklį
Rugpjūčio 24–29 d. Ro-

kiškis šiuolaikinio meno ger-
bėjus vėl kvies į kasmetinį 
tarptautinį festivalį „STAR-
T|AS“. Didžiausio regione 
šiuolaikinio meno renginio 
programoje – 20 visuomenei 
atvirų ir nemokamų renginių 
netradicinėse miesto erdvėse. 
Organizatoriai šiemet kvie-
čia publiką atviriau žvelgti 
į meną ir žengti iš komforto 
zonos. „Rožinis arklys?! O 
kodėl ne?“, – sako jie. 

„Iššūkiai virsta galimybė-
mis – dėl neaiškios pandeminės 
situacijos dalį planuotų užsie-
nio kūrėjų perkėlus į kitų metų 
festivalį, šiemet pasinaudojome 
proga užmegzti dar glaudesnius 
ryšius su kaimynais. Tad šiais 
metais pamatysime dar daugiau 
Latvijos ir Estijos menininkų 
darbų, o platesnę pasaulio ge-
ografiją atspindėsime kaip nie-
kad gausia filmų programa. Be 
to, tradiciškai ne tik gėrėsimės 
anksčiau sukurtais darbais, bet 
ir kursime vietoje – Rokiškyje 
laikinai įsikūrusiose meninin-
kų rezidencijose. Po savaitės 
viešnagės ir bendros kūrybos 
Daina Dieva, Simonas Nekro-
šius, Ieva Lapelytė ir Vilniaus 
miesto šokio teatras „Low air“ 
žiūrovams pristatys Rokišky-
je gimusį kūrinį“, – intriguoja 
festivalio koordinatorė Birutė 
Bagdonienė. 

„START|AS“ organizato-
riai pabrėžia, kad šiemetinis 
festivalis publiką kvies dialo-
gui. „Norime skatinti žiūrovus 
plėsti akiratį ir, nuplėšus stere-
otipų uždangas, pamatyti, kad 
juk arklys gali būti ir rožinis. 
Menas gali ir turi būti drąsus, 
paveikus ir sukrečiantis, jis gali 
būti destruktyvus, skatinantis 

įžvelgti problemas ir jų esmę. 
Jis kelia klausimus, o atsakymų 
kviesime ieškoti kartu. Todėl 
į festivalio programą šiemet 
įtraukiame naują formatą – tin-
klalaides, kuriose pasikalbėti 
susitiks žiūrovas ir menininkas. 
Pavyzdžiui, pokalbyje „Kūrėjas 
ir žiūrovas: santykių diagnozė“ 
mėginsime atskleisti, ką gi me-
nininkai nori pasakyti ir kaip 
jų kūriniai atspindi jų pačių ir 
visuomenines vertybes“, – pa-
sakoja B. Bagdonienė. 

Festivalyje žiūrovai išvys 
Auksinio scenos kryžiaus, naci-
onalinių apdovanojimų laureatų 
ir iššūkių nebijančių Lietuvos 
ir užsienio menininkų kūrinius, 
tarp kurių – ir karantino laiko-
tarpiu gimęs Redos ir Arūno 
Uogintų performansų grupės 
„Archeologai“ pasirodymas 
„Pandemija“. Šie menininkai 
savo pasirodymuose priešinasi 
šalies kultūroje, o ypač pro-
vincijoje, vyraujančio vietinio 
„meno“ ar tiesiog mugių esteti-

kai ir sarkastiškai bei ironiškai 
kvestionuoja šalies socialinį ir 
politinį gyvenimą. 

Agnietės Lisičkinaitės šokio 
spektaklis „Z+“ įkvėps kalbėtis 
apie kitas šiuolaikines grima-
sas – virtualybę. Telefonuose 
ir daugybėje kitų įrenginių pa-
skendusiam jaunam žmogui 
skirtas pasirodymas kvies susi-
mąstyti apie ryšį tarp žmonių, 
tarp skirtingų kartų. Menininkė 
teigia nesiekianti moralizuoti, 
ji tenori paskatinti jaunus žmo-
nes atrasti daugiau juos intri-
guojančių veiklų, pavyzdžiui, 
šiuolaikinį šokį. Kūrėja sako, 
kad spektaklio idėja kilo suvo-
kus, kad Lietuvoje visiškai nėra 
specialiai paaugliams sukurtų 
šokio spektaklių. 

Plačioje filmų programoje 
žiūrovai atras ir keturis „Os-
karus“ pelniusį „Parazitą“, ir 
daugybę dokumentinių filmų 
festivalių apkeliavusį „Irano 
reivą“. Festivalio organizato-
riai taip pat atkreipia dėmesį į 

visuomenei nepatogias temas 
nagrinėjančius jaunųjų Latvijos 
ir Estijos režisierių darbus. Rūta 
Pakalne (Estija) filmas „Aš ją 
išleidžiu“ („I Let Her Out“) pri-
siliečia prie Lietuvos regionams 
ir net didiesiems miestams 
opaus klausimo – kaip nebijoti 
būti savimi ir turėti drąsos būti 
kitokiu? Istorija apie atlikėją Jo-
osepą Jürgensoną ir jo sceninę 
asmenybę Ursulą atskleis šių 
dviejų asmenybių santykį vie-
name kūne. O latvių režisierė 
Liene Linde savo filme „Septy-
nios keistos ir nepatogios sekso 
scenos“ („Seven Awkward Sex 
Scenes“) tarsi kuria kitą filmą 
apie dar vieną visuomenės tabu 
– seksą, procese atskleisdama 
su tuo susijusias personažų 
mintis ir emocijas. Karlovi Varų 
festivalyje rodytas ir Latvijos 
nacionalinį kino apdovanojimą 
„Lielais Kristaps“ pelnęs filmas 
kalba apie tai, ką viešai įprastai 
dar vis nutylime. 

Rugpjūčio 24-29 d. netra-
dicinėse Rokiškio erdvėse 
vyksiančio šiuolaikinio meno 
festivalio „START|AS“ ren-
giniai – nemokami, o visą 
programą rasite čia: https://
w w w . f a c e b o o k . c o m /
events/220073169128599/.

Dalis renginių bus tiesiogiai 
transliuojami portale www.ro-
kiskiosirena.lt. Festivalis vyks 
laikantis visų saugumo reikala-
vimų: patalpose vyksiančiuo-
se renginiuose bus ribojamas 
žmonių skaičius, o žiūrovams 
organizatoriai rekomenduoja 
dėvėti kaukes. 

Daugiau informacijos:
Birutė Bagdonienė, festi-

valio „START|AS“ koordi-
natorė, tel.: +370 674 24428; 
el. paštas: startasfestival.rkc@
gmail.com

Pramonė Lietuvoje šiemet smuko 4,3 proc.
Pramonės produkcijos gamyba ir 

pardavimai Lietuvoje per septynis šių 
metų mėnesius, palyginti su praėjusių 
metų sausiu-liepa, palyginamosiomis 
kainomis mažėjo 4,3 proc. iki 12 mlrd. 
eurų. Nepašalinus darbo dienų skai-
čiaus įtakos, metinis pramonės smuki-
mas 3,9 proc.

Liepą, palyginti su birželiu, pramonės 
gamyba ir pardavimai, pašalinus sezono 
ir darbo dienų skaičiaus įtaką, padidėjo 2 
proc. iki 1,8 mlrd. eurų (nepašalinus – 1,6 

proc.), pranešė Statistikos departamentas.
Per mėnesį, pašalinus sezono ir darbo 

dienų skaičiaus įtaką, 42,3 proc. padidėjo 
pagrindinių vaistų pramonės gaminių ir 
farmacinių preparatų gamybos produkcija, 
odos ir odos dirbinių gamybos produkcija – 
38,3 proc., variklinių transporto priemonių, 
priekabų ir puspriekabių gamybos produk-
cija – 31,9 proc., tekstilės gaminių gamybos 
produkcija – 9,2 proc., rafinuotų naftos pro-
duktų gamybos produkcija – 8,4 proc.

BNS inform.
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Projekto dėka Rokiškio rajono žmonės 
ir kaimynai saugesni

Projektų susitikimų akimirka: diskutuoja Lietuvos ir Latvijos pareigūnai.

2020 m. rugpjūčio 31 d. 
finišuoja projektas „Vie-
šojo saugumo paslaugų 
prieinamumo ir efekty-
vumo gerinimas pasienio 
regionuose Latvijoje bei 
Lietuvoje (Saugios sie-
nos)“ (Nr. LLI-302, Safe 
borderlands), finansuoja-
mas 2014–2020 m. Inter-
reg V-A Latvijos ir Lietu-
vos programos lėšomis. Jo 
metu įsigytos priemonės, 
įgytos specialistų žinios 
ir patirtys turės ilgalaikį 
poveikį, kuriant saugesnę 
aplinką Rokiškio rajono 
žmonėms.

Saugumui – 
moderniosios 
technologijos
Šio projekto tikslas – ge-

rinti saugumą Lietuvos ir 
Latvijos pasienio rajonuose. 
Rokiškio rajono gyventojai 
nekantriai laukė šio projek-
to. Nes būtent su juo buvo 
siejamos viltys turėti sau-
gesnes viešąsias erdves. Iki 
tol viešųjų erdvių stebėsenai 
skirtos vaizdo kameros buvo 
įrengtos tik Rokiškyje, jų 
tinklas buvo retas, o vaizdo 
kokybė ne visuomet atitiko 
pareigūnų ir miestelėnų lū-
kesčius.

Šio projekto dėka stebė-
jimo vaizdo kamerų tinklas 

buvo įdiegtas ne tik Rokiš-
kyje, jis jau apima daugumą 
didesnių rajono gyvenviečių. 
Štai Rokiškyje sumontuo-
ta 15 vaizdo kamerų, dar 8 
– Juodupėje, 7 – Obeliuose, 
Kavoliškyje – 5, Kamajuose 
bei Salose – 5, Pandėlyje – 
3, Kriaunose, Laibgaliuose 
ir Panemunėlyje – po 2. Ši 
naujovė puikiai pasitar naus 
saugumo užtikrinimui keliais 
aspektais. Pirmiausia, vien 
tik žinojimas, kad tokios ka-
meros veikia, – puiki priemo-
nė užkardyti nusikaltimus. Be 
to, kamerų užfiksuota vaizdo 
medžiaga pasitarnaus poli-
cijos bei kitų sričių pareigū-
nams jų kasdienėje veikloje.

Taip pat projekto lėšomis 
įsigytas specialus dronas ste-
bėti viešąsias erdves.

Ugniagesiams – 
nauja ekipuotė
Projekto naudą pajuto ir 

Rokiškio rajono savivaldy-
bės priešgaisrinės tarnybos 
ugniagesiai. Čedasų ir Juodu-
pės ugniagesių komandos jau 
džiaugiasi nauja apranga ir 
ekipuote. Papildomai įsigyta 
specialių ugniagesių kostiu-
mų, batų, pirštinių, visiškai 
veidą dengiančių kaukių, ba-
lionų suspaustam orui su spe-
cialiu apsauginiu įdėklu bei 
kvėpavimo aparatų.

Keitėsi žiniomis
ir patirtimi
Tačiau saugumo užtikrini-

mas – tai ne tik fizinės prie-
monės. Tai ir pareigūnų bei 
specialistų žinios bei patirtis. 
Kuriomis galima ir būtina 
dalintis. Todėl projekto dėka 
buvo surengta keletas reikš-
mingų Lietuvos ir Latvijos 
ugniagesių, policijos pareigū-
nų, savivaldybių specialistų 
susitikimų. Pirmasis jų – „Pa-

tirties pasikeitimas Rokiškio 
mieste“ buvo organizuotas 
2018 m. rugpjūčio 30-ąją. 
Jame dalyvavo Lietuvos ir La-
tvijos pareigūnai, atsakingi už 
viešąjį saugumą, priešgaisrinę 
saugą. Jie ne tik dalinosi savo 
patirtimi, bet ir lankėsi Rokiš-
kio priešgaisrinėje gelbėjimo 
tarnyboje, viešėjo Rokiškio 
rajono savivaldybės priešgais-
rinės tarnybos Juodupės ko-
mandoje. Po to buvo surengta 

apvalaus stalo diskusija apie 
saugumo iššūkius, gerąsias 
patirtis.

2019 m. sausio 24 d. buvo 
organizuotas renginys „Pa-
našumai ir skirtumai tarp 
Lietuvos ir Latvijos“. Ren-
ginio formatas – savotiška 
„mainų programa“, į kurią 
įvairios Lietuvos ir Latvijos 
institucijos delegavo savo 
atstovus. Rokiškio rajoną 
atstovavo Rokiškio prieš-
gaisrinės gelbėjimo tarny-
bos viršininkas Dalius Ku-
nigėlis, rajono savivaldybės 
priešgaisrinės tarnybos virši-
ninkas Remigijus Sunklodas 
ir rajono policijos atstovas 
Robertas Krasauskas.

Apie ką diskutuojama to-
kiuose susitikimuose? Antai 
Latvijoje, Jelgavoje, vykusio 
renginio metu svarbu buvo pa-
sidalyti priešgaisrinių ir gel-
bėjimo tarnybų nuomonėmis, 
apibendrinti teigiamus vals-
tybės ir savivaldybių policijos 
bendradarbiavimo pavyzdžius 
ir nustatyti pagrindines ge-
resnio bendradarbiavimo bei 
efektyvesnių veiksmų abiejo-
se pasienio pusėse kliūtis.

Beveik visi pranešėjai pa-
minėjo finansinių ir žmogiš-
kųjų išteklių trūkumą, kaip 
teikiamų paslaugų gerinimo 
kliūtį. Buvo aptarta galimybė 
parengti dvišales bendradar-
biavimo sutartis tarp kaimy-

niniųLietuvos ir Latvijos sa-
vivaldybių, kurios prisidėtų 
prie bendradarbiavimo sau-
gumo srityje plėtros.

Švietė visuomenę
Saugumui užtikrinti svar-

bus ir visuomenės indėlis. 
Todėl 2019 m. birželio 13-
ąją buvo surengtas specialus 
renginys Rokiškio vaikams 
ir moksleiviams. Data pa-
rinkta labai vykusiai: pasi-
baigus mokslo metamsvaikų 
saugumo problema paprastai 
paaštrėja. Su Rokiškio savi-
valdybės Visuomenės sveika-
tos biuro specialistais jaunieji 
rokiškėnai mokėsi pirmosios 
pagalbos teikimo pagrindų, 
ugniagesių komanda primi-
nė saugaus elgesio su ugnimi 
taisykles, surengė evakua-
cijos mokymus, Rokiškio 
rajono policijos komisariato 
atstovai  priminė apie sau-
gumą tamsiuoju paros metu. 
Žinioms užtvirtinti buvo su-
rengta viktorina, kurios prizai 
– atšvaitai ir žibintuvėliai su 
projekto simbolika.

Šis straipsnis parengtas 
naudojant Europos Sąjun-
gos finansinę paramą. Už 
šio straipsnio turinį atsako 
Rokiškio rajono savivaldy-
bės administracija. Jokiomis 
aplinkybėmis negali būti lai-
koma, kad jis atspindi Euro-
pos Sąjungos nuomonę.

Visas projekto biudžetas – 543 262,45 Eur.
Iš jų Europos regioninės plėtros fondo 
bendrasis finansavimas – 461 773,08 Eur.
Rokiškio rajono savivaldybei tenkančios 
investicijos – 124 381,65 Eur   
(ERPF lėšos –105 724,40 Eur),    
rajono savivaldybės lėšos – 18657,25 Eur.    

Užs. 1096

Rokiškis laimėjo: garsiausias Lietuvos 
motoakrobatas Aras Gibieža atvyksta pas mus!

Prieš porą savaičių Rokiškio Sirena kvietė savo skaitytojus balsuoti, kad Ro-
kiškis taptų vienu iš 5 laimingųjų miestų, kuriuose savo pasirodymą surengs 
garsiausias Lietuvos motoakrobatas Aras Gibieža. Turime puikių naujienų - ro-
kiškėnų aktyvumas buvo neįtikėtinas! Iš paskutinių pozicijų tapome pirmi iš 28 
balsavime dalyvavusių miestų!

Rokiškis surinko net 1181 balsą! Antroje vietoje liko Šilutė su 797 balsais, tre-
čioje  vietoje Telšiai, surinkę 508 balsus, ketvirtoje Kretinga, su 503 balsais ir 5-as 
laimingasis miestas liko Plungė su 322 balsais.

Taigi, jau rugpjūčio 26 dieną, 19 val. laukiame visų Taikos g., turgaus stovėjimo 
aikštelėje, kur savo įspūdingą pasirodymą rokiškėnams dovanos Aras Gibieža – 
garsiausias Lietuvos motoakrobatas, daugybės renginių medalininkas, Europos 
čempionu tapęs dar 2012 metais. Pasaulyje jis garsėja unikaliais triukais, pavyz-
džiui, važiavimas ant galinio rato, sėdint ant vairo. 

Renginys nemokamas.
Dėkojame visiems balsavusiems ir prisidėjusiems prie Rokiškio pergalės!

Organizatorių inform.

L. Šepkos parke įvyko pirmasis jaunimo 
festivalis „Rokiškis Youth Fest 2020“

Visą šeštadienį L. Šep-
kos parke netrūko veiksmo 
– čia visoje erdvėje jaukiai 
įsikūrė jaunimo festiva-
lis „Rokiškis Youth Fest 
2020“, įdomia programa 
suviliojęs įvairiausio am-
žiaus dalyvius.

Programa buvo kupina 
atvirų diskusijų su patyru-
siais moderatoriais, kvie-
tusiais Rokiškio jaunimą 
aktyviai įsitraukti ir jose 
dalyvauti. Taip pat vyko po-
kalbis apie japonišką kultūrą 
bei arbatos degustavimas, o 
vėliau ir jos gaminimo dirb-
tuvės. Vakare dalyvių laukė 
komikų „stand up“ pasirody-
mas ir šokiai su elektronine 
muzika, o naktį vainikavo 
ugnies žonglierių šou. Festi-
valio metu vyko organizacijų 
mugė, į kurią atvyko Rokiš-
kio rajono jaunimo bendrija 
„Sėlos Romuva“, Molėtų 
rajono savivaldybės jaunimo 
organizacija, Rokiškio Jau-
nųjų Lyderių Klubas, Rokiš-
kio Jaunimo centras ir kiti.

Renginys vyko atsakingai 

ir laikantis vyriausybės nuro-
dymų – visi dalyviai nuolat 
dėvėjo apsaugines veido kau-
kes, sėdėdami laikėsi atstumo, 
turėjo galimybę reguliariai de-
zinfekuoti rankas. Festivalis 
dėl savo programos įvairumo 
ir spalvingumo sulaukė paties 
įvairiausio amžiaus dalyvių 
– čia apsilankė ir jaunuoliai, 

ir vyresni žmonės, taip pat 
šeimos su vaikais. Organi-
zatoriai – Rokiškio jaunimo 
organizacijų sąjunga „Apva-
lus stalas“ – džiaugėsi, jog 
reginys praėjo sklandžiai ir 
sėkmingai, o dalyviai išsi-
nešė įdomių pamąstymų bei 
puikią nuotaiką.

Evelina JASIULIONYTĖ
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MOBILIEJI TELEFONAI

Laisvės g.13

www.rokiskiosirena.lt
q Naujienos
q Skelbimai

q  Video 
ir fotogalerijos

Informuojame žemės sklypo  Nr.7345/0006:78 
esančio Pasarčių k., Kriaunų sen., Rokiškio r. savi-
ninką A. K., arba įgaliotus asmenis, kad R. Barono 
žemėtvarkos darbų įmonės matininkas Justinas Ke-
liuotis (kvalifikacijos pažymėjimo Nr.2M-M-2406) 
2020-08-31d. 10 val. vykdys žemės sklypo (kadas-
tro Nr.7345/0006:78), esančių Pasarčių k. 4, Kriaunų 
sen., Rokiškio r. ribų ženklinimo darbus. 

Prireikus išsamesnės informacijos, 
prašome kreiptis į R. Barono žemėtvarkos įmonės 
matininką J. Keliuotį adresu Taikos g. 5, Rokiškis 

el. paštu j.keliuotis@gmail.com arba 
telefonu (8-683) 55319, (8-458) 68144

Rugpjūčio 27 d. Rokiškio Juozo Keliuočio viešo-
joje bibliotekoje vyks seminaras-susitikimas, skir-
tas iš arčiau pažvelgti į išsėtinės sklerozės ligą bei 
susipažinti su Rokiškio išsėtinės sklerozės asocia-
cijos veikla, planais ir ateities vizijomis. Susitikime 
dalyvaus Lietuvos išsėtinės sklerozės sąjungos ge-
neralinė sekretorė, svečiai iš Kupiškio, Panevėžio, 
taip pat yra pakviesti ir Rokiškio rajono savivaldy-
bės atstovai.

Sergančiuosius, jų atimuosius bei visus norinčius 
artimiau susipažinti su šia liga, kviečiame registruo-
tis telefonu 8-672-78621. 

12.30 val. vyks dalyvių registracija, 13 val. semi-
naro pradžia.

AUGALAI

• Baltųjų ir raudonųjų žemuogių 
daigus. Tel. 8 615 41 365.  
Rokiškis
• Braškių daigus: Malvina, Salsa, 
Sonata, Sonsation, Elkat, Roxana, 
Konia, Clery, Asia. Daigyklose 0,35 
Eur/vnt., iš grunto 0,25 Eur/vnt. 
Tel. 8 673 46 078. Anykščiai

BUITINĖ TECHNIKA

• Naudotą, bet puikiai veikiantį 
Dakon 32 šildymo katilą. Kaina 
100 Eur. Tel. 8 679 19 742. 
Rokiškis
• Mažai naudotą 5 kg talpos 
automatinę skalbimo mašiną 
Indesit. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 683 27 149. Rokiškis
• Automatinę skalbimo mašiną 
Bosch. Talpa 6 kg, drabužiai 

dedami iš viršaus. Kaina 70 Eur. 
Tel. 8 683 27 149. Rokiškis
• Dujų balioną. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 685 21 400. Rokiškis
• Elektrinę siuvimo mašiną ČAIKA 
134. Kaina 105 Eur.  
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis
• Nenaują, mažai naudotą elektrinį 
vandens maišytuvą. Kaina 10 Eur. 
Tel. 8 686 26 668. Rokiškis
• Šaldytuvą Snaigė. Aukštas.  
Tel. 8 657 44 191. Rokiškis
• Skalbimo mašiną Whirpool, talpa 
–  5 kg. Mažai naudota, garantija 
iki rugpiūčio 29 d.  
Tel. 8 646 81 861. Rokiškis
• Praustuvą su keramikiniu stovu ir 
ketaus orkaitę. Obeliai.  
Kaina 30 Eur. Tel. 8 677 79 571. 
• Šaldytuvą su šaldikliu, 180 cm 
aukščio ir automatinę skalbimo 
mašiną. Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 673 59 136. Rokiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Batus. Demisezoniniai, juodi su 
kulniuku, ilgi, 40 dydis. Kaina 6 
Eur. Tel. 8 657 44 181.  
Rokiškis
• Striukę. Ruda, su gobtuvu, ilgis – 
iki pusiaujo, 46 dydis. Kaina 5 Eur. 
Tel. 8 657 44 181. Rokiškis
• Striukę. Rusva, ilgis 56 cm, su 
gobtuvu, 46 dydis. Kaina 6 Eur. 
Tel. 8 657 44 181. Rokiškis
• Suknelę. Gėlėta, trumpomis 
rankovėmis, 48 dydis. Kaina 13 
Eur. Tel. 8 657 44 181.  
Rokiškis

• Moteriškas basutes. 41 dydis, 
kulniuko atskiro nėra, naujos. 
Kaina 15 Eur. Tel. 8 657 44 181. 
Rokiškis
• Raudonos spalvos palaidinę. 48 
dydis, ilgomis rankovėmis. Kaina 
18 Eur. Tel. 8 657 44 181.  
Rokiškis
• Juodą moterišką ilgą žieminę 
striukę su kapišonu. XXL dydis. 
Kaina 67 Eur. Tel. 8 695 74 290. 
Rokiškis
• Juodus odinius moteriškus 
sportinius batelius lenktu padu. 
Korėja. 40 dydis. Kaina 42 Eur.  
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis
• Baltus odinius moteriškus, 
sportinius batelius. Vokietija. 38 
dydis. Kaina 37 Eur.  
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis
• J. Tūbelio progimnazijos mokinio 
džemperį (berniukui). Ūgis 164 
cm. Būklė 10/10. Dar turiu baltų 
marškinėlių įvairaus dydžio ir 
juodus batukus 37 ir 39 dydžių. 
Kaina 15 Eur. Tel. 8 699 57 436. 
Rokiškis
• Vasarinių drabužių išpardavimas 
-40 proc. nuolaida. Mus rasite 
Išparduotuvėje, Taikos g. 19, 
Rokiškyje.
• Vieną kartą avėtus odinius 
batelius. Dydis 36. Pirkti nauji. 
Kaina 15 Eur. Tel. 8 621 95 444. 
Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• 2 pieningas ožkas ir 3 jaunikles 
ožkytes, 6 mėnesių, Zaneno veislės. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 616 02268;  
8 616 02 269. Rokiškis
• Gražius kaimiškus gaidžius. 
Kaina 7 Eur. Tel. 8 625 77 633. 
Rokiškis
• 2 veršelių juodmargę karvę.  
Tel. 8 679 27 161. Rokiškis

IEŠKO DARBO

• Ieškau darbo. Galiu dirbti sargu ar 
pavedžioti jūsų šunį.  
Tel. 8 605 26 260. Rokiškis
• 27 m. vyras ieško darbo. 
Nevairuojantis. Gali būti su 
apgyvendinimu. Tel. 8 692 07 403. 
Rokiškis
• Ieškau darbo ūkyje, turiu tr1, tr2, 
sz, traktorininko bei B kategorijos 
vairuotojo pažymėjimą.  

Tel. 8 629 61 619. Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Darbui Aukštakalniuose ieškome 
krautuvo Manitou vairuotojo. 
Reikalavimai: tranktorininko 
pažymėjimas arba vairuotojo 
C kategorijos pažymėjimas. 
Atlyginimas nuo 500 Eur į rankas. 
Tel. 8 626 31 878. Rokiškis
• Pieno ūkiui reikalinga melžėja. 
Tel. 8 611 48 872. Rokiškis
• Ieškau meistro, dirbančio su 
molio tinku, vidaus remonto 
darbams. Tel. 8 611 20 442. 
Rokiškis

KITA

• Mėšlą. Tel. 8 605 26 260. 
Rokiškis
• Nenaudotą stiklą. Storis 4 mm, 
plotis 0,60 m, ilgis 1,20 m.  
Tel. 8 657 44 191. Rokiškis
• Džinsinį audinį. Naujas, ilgis 1,30 
m, plotis 1,60 m. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 657 44 181. Rokiškis
• Flanelinį audinį. 5 m, naujas. 
Kaina 14 Eur. Tel. 8 657 44 181. 
Rokiškis
• Metalinį seifą. Kaina 105 Eur. 
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis
• Eglines, sausas malkas. Kaina 100 

Eur. Tel. 8 680 49 599.  
Rokiškis
• 2 naudotus dujų balionus.  
Tel. 8 614 86 750. Rokiškis
• Ekologiškus grūdus.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Sausas malkas. Tel. 8 671 89 551. 
Rokiškis
• Medienos atraižas.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Šiaudus ritiniais. Atvežu.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Toršerą, aukštis 158 cm. 
Pakabinamą šviestuvą, aukštis 62 
cm. Kaina 45 Eur.  
Tel. 8 650 30 327. Rokiškis
• Elektrinį variklį  0,75 kW. Kaina 
35 Eur. Tel. 8 670 30 834.  
Rokiškis
• Naują, išmanų siurblį Grundfos 
Upm3 Hybrid 25-70 130 su PWM 
arba rankiniu valdymu ir jam 
priklausančiais kabeliais. Tinka 
visoms sistemoms. Dar yra naujas 
Grundfos Upm3 Hybrid 25-70 130. 
Glimas siuntimas į kitus miestus 
per paštomatus. Kaina 230 Eur.  
Tel. 8 623 41 177. Rokiškis
• Kėlimo gervę (telferį). Geros 
būklės. Ir gerą grūdų malūną.  
Tel. 8 650 50 498. Rokiškis
• Geros būklės dujinį generacinį 
šildymo katilą. 25 kW, visiškai 
automatinis. Kaina 500 Eur.  
Tel. 8 687 80 527. Rokiškis

• Huawei P20 Pro telefoną. 128 
GB, būklė 10/10, yra visi priedai. 
Kaina 220 Eur. Tel. 8 699 87 658. 
Rokiškis
• Labai geros būklės mobilųjį 
telefoną iPhone 6s, 16GB. Spalva 
auksinė. Kroviklis. Domina 
keitimas. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 647 55 957. Rokiškis
• Geros būklės iPhone 7 32GB. 
Spalva auksinė. Dokumentai. 
Užrakintas iCloud, Home mygtukas 
veikia. Domina keitimas. Kaina 60 
Eur. Tel. 8 647 55 957.  
Rokiškis
• Labai geros būklės mobilųjį 
telefoną iPhone 6s, 16GB. Spalva 
sidabrinė. Kroviklis, dėkliukai. 
Domina keitimas. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 647 55 957. Rokiškis
• iPhone 7. 32 GB, juodas. Domina 
keitimas. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 647 55 957. Rokiškis
• Naudotą telefoną Huawei P9 lite. 
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05:15 Seselė Beti
06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
09:15 Džesika Flečer
10:00 Miuncheno 
kriminalinė policija
10:45 Tarnauti ir ginti
11:40 Kas ir kodėl? 
12:05 (Ne)emigrantai
13:00 Įdomiosios 
atostogos
14:00 Žinios
16:30 Šoka Lietuva
16:45 Seselė Beti
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Gimę tą pačią dieną
19:30 Pasaulio puodai
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Kelias, nuvilnijęs 
į laisvę
22:30 Dviračio žinios

23:00 Kostiumuotieji
23:45 Čikagos policija 4
00:30 Veranda
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Stilius
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Gimę tą pačią dieną
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Dviračio žinios
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Kostiumuotieji
04:50 Dienos tema
05:15 Seselė Beti

05:10 Naujakuriai 
06:25 Transformeriai. Maskuotės 
meistrai 
06:55 Elena iš Avaloro
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis
07:55 Virtuvė. Karas 
dėl Viešbučio
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Palaužti sparnai
12:00 Tikroji žvaigždė 

13:00 Parduotas gyvenimas
15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios 
19:30 Virtuvė. Karas
 dėl Viešbučio
20:30 Blogoms merginoms – 
viskas
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Aš, kitas aš ir Irena
22:30 Aš, kitas aš ir Irena
00:25 Majų baikerių klubas 
01:30 Einšteinas 
02:25 Tironas 
04:00 Majų baikerių klubas
05:00 Naujakuriai

06:30 Iš širdies į širdį 
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris 
10:00 Kalnietis 
11:00 Nuo... Iki...
11:30 Būrėja 
13:30 Turtuolė varguolė 

14:30 Našlaitės 
16:30 Labas vakaras, 
Lietuva
17:30 Stebuklas 
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Turtuolė varguolė 
21:00 Nuo... Iki...
21:30 Žinios
22:30 Itališkas apiplėšimas
00:45 Mirtinas ginklas
01:35 Domino
03:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris 
04:35 Kalnietis

06:10 CSI. Majamis 
07:05 Mano virtuvė geriausia 
08:35 Sudužusių žibintų 
gatvės 
09:35 Ekstrasensai tiria 
10:35 Kobra 11 
11:35 Kondoras 
12:35 Nusivylusios namų 
šeimininkės 

13:35 Mano virtuvė geriausia 
14:55 Sudužusių žibintų gatvės 
16:00 Ekstrasensai tiria 
17:00 Info diena
17:30 Kobra 11 
18:30 CSI. Majamis 
19:30 Kondoras 
20:30 Pričiupom! 
21:00 Apgaulė
22:50 Derybininkas
01:30 Būk ekstremalas 
02:20 Nusivylusios namų 
šeimininkės 
03:05 Visa menanti

05:30 Nauja diena
06:30 Alfa taškas
07:00 Laikykitės ten
08:00 „Netikėtas teisingumas“ 
09:00 „Pone prezidente” 
09:30 Kryptys LT
10:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
11:00 „Reali mistika“ 
12:00 TV parduotuvė

12:15 Tiek žinių
12:30 „Pone prezidente” 
13:00 Nauja diena
14:00 „Paslaptys“ 
15:00 „Reali mistika“ 
16:00 Reporteris
16:30 Alfa taškas
17:00 Laikykitės ten
18:00 Reporteris
18:30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“
19:30 Alfa taškas
20:00 Reporteris
20:30 „Reali mistika“ 
21:30 „Paslaptys“ 
22:30 Reporteris
23:00 Alfa taškas
23:30 Laikykitės ten. 
Pokalbiai
00:30 „Reali mistika“
01:30 „Paslaptys“ 
02:30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
03:20 Laikykitės ten
04:00 Alfa taškas
04:25 „Pone prezidente”
04:45 „Reali mistika“
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05:15 Seselė Beti
06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
09:15 Džesika Flečer
10:00 Miuncheno 
kriminalinė policija
10:45 Tarnauti ir 
ginti
11:40 Kas ir kodėl? 
12:05 Pasaulio puodai
13:00 Įdomiosios atostogos
14:00 Žinios
16:30 Šoka Lietuva
16:45 Seselė Beti
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Stambiu planu
19:25 Pasaulio teisuoliai
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Kelionės namo
22:30 Dviračio žinios
23:00 Kostiumuotieji 
23:45 Čikagos policija 4

00:30 Laikinosios sostinės 
fenomenas. Kauno Petrašiūnų 
Panteonas
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Vakaras su Edita
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Stambiu planu. 
Jekaterina Lavrinec
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Dviračio žinios
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Kostiumuotieji 
04:50 Dienos tema
05:15 Seselė Beti

05:25 Naujakuriai 
06:25 Transformeriai. Maskuotės 
meistrai 
06:55 Elena iš Avaloro 
07:25 Kempiniukas 
Plačiakelnis
07:55 Virtuvė. Karas 
dėl Viešbučio
08:55 Meilės sūkuryje 
10:00 Palaužti sparnai 

12:00 Tikroji žvaigždė 
13:00 Parduotas gyvenimas
15:00 Simpsonai 
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Virtuvė. Karas 
dėl Viešbučio 
20:00 Blogoms merginoms – 
viskas 
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Laiko kilpa
00:20 Majų baikerių klubas 
01:35 Einšteinas 
02:25 Tironas
05:05 Naujakuriai

06:30 Iš širdies į širdį 
08:00 Volkeris, Teksaso
 reindžeris
10:00 Kalnietis 
11:00 Nuo... Iki...
11:30 Būrėja 
13:30 Turtuolė varguolė 
14:30 Našlaitės
16:30 Labas vakaras, 

Lietuva
17:30 Stebuklas
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Turtuolė varguolė
21:00 Nuo... Iki...
21:30 Žinios
22:30 Visi pasaulio 
pinigai
01:10 Itališkas apiplėšimas
03:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris
04:35 Alchemija. VDU karta
05:05 RETROSPEKTYVA

06:25 CSI. Majamis 
07:25 Mano virtuvė 
geriausia 
08:35 Sudužusių žibintų 
gatvės 
09:35 Ekstrasensai tiria 
10:35 Kobra 11 
11:35 Kondoras 
12:35 Nusivylusios namų 
šeimininkės 
13:30 Mano virtuvė 

geriausia 
14:55 Sudužusių žibintų g
atvės 
16:00 Ekstrasensai tiria 
17:00 Info diena
17:30 Kobra 11 
18:30 CSI. Majamis 
19:30 Kondoras 
20:30 Pričiupom! 
21:00 Aš - šnipas
22:55 Apgaulė
00:45 Būk ekstremalas 
01:35 Nusivylusios namų 
šeimininkės 
02:20 Visa menanti

06:00 Nauja diena
06:30 Alfa taškas
07:00 Laikykitės ten
08:00 „Netikėtas teisingumas“ 
09:00 „Pone prezidente” 
09:30 Grilio skanėstai
10:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
11:00 „Reali mistika“ 
12:00 TV parduotuvė

12:15 Tiek žinių
12:30 „Pone prezidente” 
13:00 Nauja diena
14:00 „Paslaptys“ 
15:00 „Reali mistika“ 
16:00 Reporteris
16:30 Alfa taškas
17:00 Laikykitės ten
18:00 Reporteris
18:30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
19:30 Alfa taškas
20:00 Reporteris
20:30 „Reali mistika“ 
21:30 „Paslaptys“ 
22:30 Reporteris
23:00 Alfa taškas
23:30 Laikykitės ten. 
Pokalbiai
00:30 „Reali mistika“ 
01:30 „Paslaptys“ 
02:30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
03:20 Laikykitės ten
04:00 Alfa taškas
04:25 „Pone prezidente” 
04:45 „Reali mistika“ 
05:30 Nauja diena
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28 05:15 Seselė Beti
06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
09:15 Džesika Flečer
10:00 Miuncheno 
kriminalinė policija
10:45 Premjera. Tarnauti 
ir ginti
11:40 Kas ir kodėl? 
12:05 Kelias, nuvilnijęs į 
laisvę
13:00 Įdomiosios atostogos
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, 
Lietuva
16:30 Šoka Lietuva
16:45 Premjera. Seselė 
Beti
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Visi kalba

19:30 Beatos virtuvė
20:30 Panorama
21:00 Auksinis protas. Vasara
22:20 Vilkolakis
00:00 Pinigų liūnas
01:30 Klausimėlis
02:00 Kelionės namo
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Šventadienio mintys
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Kultūros diena
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Šoka Lietuva
05:15 Seselė Beti

05:05 Naujakuriai 
06:25 Transformeriai. Maskuotės 
meistrai 
06:55 Elena iš Avaloro 
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis
07:55 Virtuvė. Karas dėl Viešbučio 
08:25 Juokingiausi Amerikos namų 

vaizdeliai
08:55 Meilės sūkuryje 
10:00 Palaužti sparnai 
12:00 Tikroji žvaigždė
13:00 Parduotas gyvenimas
15:00 Simpsonai 
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios 
19:30 Ratai 2
21:45 Enderio žaidimas
00:00 Pajūrio šlaistūnas
01:45 Laiko kilpa
03:45 Taksi 5 
05:35 Naujakuriai

05:05 RETROSPEKTYVA
06:30 Iš širdies į širdį 
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris 
10:00 Kalnietis 
11:00 Nuo... Iki...
11:30 Būrėja 

13:30 Turtuolė varguolė 
14:30 Našlaitės 
16:30 Labas vakaras, 
Lietuva
18:30 Žinios
19:30 KK2 penktadienis
21:00 Stebuklas virš Hadsono
22:55 Karo menas. Atpildas
00:45 Džo Purvinis. Gražuolis 
nevykėlis
02:40 Visi pasaulio pinigai
04:45 Volkeris, Teksaso 
reindžeris

06:10 CSI. Majamis 
07:05 Mano virtuvė 
geriausia 
08:35 Sudužusių žibintų gatvės
09:35 Ekstrasensai tiria 
10:35 Kobra 11 
11:35 Kondoras 
12:35 Nusivylusios namų 
šeimininkės 

13:35 Mano virtuvė geriausia 
14:55 Sudužusių žibintų 
gatvės 
16:00 Ekstrasensai tiria 
17:00 Info diena
17:30 Kobra 11 
18:30 CSI. Majamis 
19:30 Amerikietiškos imtynės 
21:30 Nėra kur bėgti
23:25 Aš - šnipas
01:15 Būk ekstremalas 
02:05 Nusivylusios namų 
šeimininkės 
02:50 Visa menanti

05:30 Nauja diena
06:30 Alfa taškas
07:00 Laikykitės ten
08:00 „Netikėtas teisingumas“ 
09:00 „Pone prezidente” 
09:30 Grilio skanėstai
10:00 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
11:00 „Reali mistika“ 

12:00 TV parduotuvė
12:15 Tiek žinių
12:30 „Pone prezidente” 
13:00 Nauja diena
14:00 „Paslaptys“ 
15:00 „Reali mistika“ 
16:00 Reporteris
16:30 Pagaliau savaitgalis
17:00 Laikykitės ten
18:00 Reporteris
18:30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
19:30 Nauja diena
20:00 Reporteris
20:30 „Reali mistika“ 
21:30 „Paslaptys“ 
22:30 Reporteris
23:00 Nauja diena
23:30 Laikykitės ten. Pokalbiai.
00:30 „Reali mistika“ 
01:30 „Paslaptys“ 
02:30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
03:20 Laikykitės ten
04:00 Nauja diena
04:25 „Pone prezidente”
04:45 „Reali mistika“

Dovanų dėkliukas. Kaina 65 Eur. 
Tel. 8 681 66 505. Rokiškis
• Samsung A41. 64GB, naujas, nė 
karto nenaudotas. Kaina 299Eur. 
Galima derėtis, parduodu nes 
paprasčiausiai turiu kitą telefoną. 
Tel. 8 679 97 920. Rokiškis

MUZIKOS INSTRUMENTAI

• Armoniką Trojanda. Kaina 80 
Eur. Tel. 8 610 49 889.  
Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• 2 kambarių butą su patogumais 
Obeliuose, Dirbtuvių g. 9. Yra 
sandėliukas, ūkinis pastatas. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 610 46 941. 
Rokiškis
• Įvairių dydžių namų valdos 

sklypus už miškų urėdijos. Graži 
vieta, geras susisiekimas, šalia yra 

autobusų stotelė. Tel. 8 657 75 999. 
Rokiškis

• Sodybą Pandėlio sen. 
Aukštadvario kaime, su ūkiniais 
pastatais. Yra tvenkinys. Netoli 

upės. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 616 96 406. Rokiškis
• 6 a sodą už miškų ūkio, Uljanavos 
k., Sodybos g. 7. Sodas labai geroje 
vietoje, prie didelio tvenkinio. 
Sklype yra nemažas vasarnamis, 
mūrinis ūkinis pastatas, trifazė 
elektros instaliacija, vanduo 
augalams laistyti. Kaina 5700 Eur. 
Tel. 8 682 34 955. Rokiškis
• Sodybą prie miško, Rokiškio 
rajone, Juodupės seniūnijoje. 
Paruošti pamatai naujo namo 
statybai. Erdvus 58 a sklypas, 
suformuotas atliekant geodezinius 
matavimus, 15 a tvenkinys. Nauja 
pavėsinė, sūpynės bei smėlio 
dežė vaikams. Tel. 8 621 04 666. 
Rokiškis
• Skubiai ir pigiai sodybą. Mūrinis 
namas su pastatais, 45 a žemės. 
Kaina 2800 Eur. Tel. 8 607 99 277. 
Rokiškis
• Sodą. 6 a, yra mažas namelis 3x4 
m. Velniakalnio soduose, miesto 
ribose, Medžių g. 26. Namelis 
medinis, sklypas prie tvoros, 
kaina sutartinė. Tel. 8 680 30 663. 
Rokiškis

• Garažą Panevėžio g. 4 korpusas, 
durys į Norfos pusę, kaina 
sutartinė. Tel. 8 680 30 663. 
Rokiškis
• 2 kambarių butą renovuotame 
name, Taikos g. 1B, penktas 
aukštas, renovacija išmokėta, 
kaina sutartinė. Tel. 8 680 30 663. 
Rokiškis
• Tvarkingą 3 kambarių butą 
Jaunystės g. 6, 4 aukštas. 57 
kv. m. Domina keitimas į butą 
renovuotame name (su panašia 
kvadratūra). Galima priemoka, 
domina tik keitimas.  
Tel. 8 605 92 175. Rokiškis
• Tvarkingą 2 kambarių butą 
Skemų k. 54 kv. m, antras aukštas, 
itin erdvi svetainė 24 kv. m, didelis 
įstiklintas balkonas, tvarkingas 
stogas. Yra du rūsiai. Butas nereikia 
jokių papildomų investicijų. Kaina 
galutinė. Tik 10 min. iki Rokiškio. 
Kaina 8500 Eur. Tel. 8 600 98 909. 
Rokiškis
• Šviesų, tvarkingą, 38 kv. m, 2 
kambarių butą, mūriniame name. 
Plastikiniai langai, šarvo durys, 
butas po remonto. Atlikta namo 
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renovaciją ir už ją sumokėta. Pigus 
išlaikymas ir šildymas. Taikos 
g. 19, penktas aukštas. Butas 
nenuomojamas. Kaina 15200 Eur. 
Tel. 8 600 98 909. Raseiniai
• Sodybą Rokiškio raj., šalia 
Juodupės. Didelis kiemas, 
tvarkinga. Išsamesnė informacija 
telefonu. Kaina 35000 Eur.  
Tel. 8 647 26 720. Rokiškis

• Tvarkingą 2 kambarių butą 
Bajoruose, Juozapavoje. Bute 
plastikiniai langai, šarvo durys, 
didelis stiklintas balkonas, sudėtas 
parketas, yra du garažai, ūkinis 
pastatas, malkinė, žemės.  
Tel. 8 647 62 688. Rokiškis
• 20 a sklypus Jakšto ir Janulionio 
gatvėse. Visos komunikacijos. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 699 61 320. 

Rokiškis
• Naujos statybos, tvarkingą namą 
pačiame Rokiškio centre. 80 kv. 
m, 3 kambariai, virtuvė, 2 vonios 
kambariai, sauna, garažas. 8 a 
sklypas. Kaina 49000 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Sodybą gražioje vietoje, ant 
upės kranto, su 4 ha žemės. Nuo 
Rokiškio 15 min., nuo Kupiškio 20 

min. kelio. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 675 96 103. Rokiškis
• Erdvų 64,5 kv. m butą Jaunystės 
gatvėje. Išdidintas vonios 
kambarys, erdvi virtuvė, du 
balkonai. Bute lieka visi baldai, 
buitinė technika. Butas  labai šiltas, 
priklauso sandėliukas virš buto, 
rūsys. 9 aukštas. Kaina galutinė. 
Kaina 30000 Eur.  

Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• 2 kambarių butą Vilties g. 3 
aukštas. Langai į vieną pusę. Reikia 
remonto. Kaina 28000 Eur.  
Tel. 8 684 70 173. Rokiškis
• Tvarkingą garažą Pagojoje, 3 
korpusas, 13 durys. Kaina 2600 
Eur. Tel. 8 618 26 450.  
Rokiškis
• 1 kambario butą Vilties g. 14. 
Antrasis aukštas, didelis balkonas, 
butas ne kampinis, 37 kv. m. Kaina 
19500 Eur. Tel. 8 614 86 763. 
Rokiškis
• Sodybą visai šalia Kupiškio, 
Slavinčiškio k. Sodybos plotas 
apie 82 a, papildomai galima pirkti 
1,8 ha dirbamos žemes ir 1,08 ha 
miško. Namas rąstinis, jo išorė 
apmūryta plytomis. Kaina 27000 
Eur. Tel. 8 675 01 555.  
Kupiškis
• Mūrinį namą Degsniuose, 
Rokiškio rajone, su ūkiniais 
pastatais. Kaina 8000 Eur.  
Tel. 8 679 48 099. Rokiškis
• Sodybą Rokiškio rajone, Mickūnų 
kaime. Su ūkiniais pastatais 
(daržinė, klėtis, akmeninis rūsys, 
lauko virtuvelė, pirtelė), dvi 
kūdros. Sodyba yra apie 2 km nuo 
Kamajų miestelio. Išskirtinė, rami 
vieta. Kaina 15800 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Tvarkingą, mūrinį namą 
Čedasuose. 18 km iki Rokiškio. 
73 kv. m, 3 kambariai, virtuvė. 
Šviesus, naujai ištapetuoti 
kambariai, geros būklės stogas. 
Kraštinė sodyba,17 a sklypas, rami 
vieta. Kaina 12800 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Vienkiemį-sodybą Obelių sen., 
Audronių 1 kaimas. Namas dviejų 
galų, kūrenama malkomis, su 
mansarda. Sodas, tvenkinys, pirtis 
ir kiti pastatai. Namų valda 0,78 
ha. Tvenkinys 0,15 ha. Atvestas 

vandentiekis ir kanalizacija 
(nepajungta). Kaina sutartinė.  
Tel. 8 656 93 948. Rokiškis
• Namą Laibgaliuose. Apšiltintas, 
yra visi patogumai. Išsamesnė 
informacija telefonu. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 670 32 672. 
Rokiškis
• Garažą J. Gruodžio g. Garažas 
pietinėje pusėje. Yra rūsys, 
duobė. Kaina sutartinė. Galima 
ir nuomotis. Tel. 8 605 03 189. 
Rokiškis

NUOMA

• Išsinuomočiau žemės aplink 
Pandėlį. Tel. 8 621 11 502. 
Rokiškis
• Šeima ieško nediduko namo ar 
namo dalies išsinuomoti. Dirbantys. 
Tel. 8 628 29 277. Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Quinny mood vežimą su priedais. 
Kaina 150 Eur. Tel. 8 672 29 449. 
Rokiškis
• Labai geros būklės, kaip naują 
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Rugpjūčio 25-oji, 
antradienis, 
35 savaitė

Iki Naujųjų liko 128 dienos
Saulė teka 6.12 val., 
leidžiasi 20.29 val. 

Dienos ilgumas 14.17 val. 
Mėnulis – jaunatis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:

Liuda, Liudas, Liudvika, Liudvikas, 
Liudvina, Liudvis, Luiza, Liucilė, 

Mangailas, Manius, Manys, 
Medgina, Medginas, Medys.

Rytoj:  Algina, Alginas, Alginė, 
Alginta, Algintas, Aleksandras, 

Gailius, Zefirinas, Zefyrinas.
Poryt:  Aušrinė, Cezarijus, Geidas, 
Geidbutas, Geidė, Geidys, Monika, 

Mudrė, Tolvyda, Tolvydas.

Dienos citata
„Kuo labiau žmonija tobulėja, 

tuo labiau ji degraduoja“  
(G. Floberas).

Šiandien 
pasaulio 
istorijoje 

325 m. baigėsi Pirmasis 
Nikėjos susirinkimas, kuria-
me priimta šventos Trejybės 
tikėjimo doktrina.

1227 m. mirė Čingischa-
nas – mongolų-totorių impe-
rijos įkūrėjas.

1875 m. kapitonas Metju 
Vebas tapo pirmuoju žmogumi, 
perplaukusiu Lamanšo sąsiaurį.

1942 m. per kovinę misiją virš 
Islandijos žuvo Kento hercogas, 
jauniausias Anglijos karaliaus Jur-
gio VI brolis.

1944 m. iš nacistų išvaduota 
Prancūzijos sostinė Paryžius.

1978 m. pirmą kartą po 45 
metų plačiajai visuomenei paro-
dyta vadinamoji Turino drobulė 
- manoma, kad su ja buvo palai-
dotas Kristus.

1989 m. po 12 metų užtruku-
sios kelionės įveikęs šešis milijar-
dus kilometrų kosminis aparatas 
„Voyager 2“ praskrido pro Nep-
tūno debesis ir pasiuntė į Žemę 
šios planetos nuotraukas.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1940 m. Liaudies Seimas 
patvirtino Lietuvos TSR Konsti-
tuciją.

1941 m. netoli Obelių gy-
venvietės hitlerininkai sušaudė 
1160 žmonių.

Post 
scriptum

Gera naujiena pėsčia vaikšto, 
bloga – raita jodinėja.

LAISVALAIKIS Pomidorų ir obuolių adžika žiemai
Ingredientai: 
• 3 kilogramai pomidorų
• 1 kilogramas morkų
• 1 kilogramas paprikos
• 1 kilogramas obuolių (geriau 
rūgštesnių)
• 200 mililitrų aliejaus
• 200 gramų česnako
• 3 vienetai aitriosios paprikos
• 150 mililitrų obuolių acto 
(arba 100 ml paprasto acto)
• 3 šaukštai druskos (be kaupo)
• 3 šaukštai cukraus

Gaminimas: Pomidorus, morkas, paprikas, obuolius ir aitriąją papriką sumalkite mės-
male. Arba galima susmulkinti virtuviniu kombainu bet taip ne iki visiškai vientisos 
tyrės, o kad jaustųsi daržovių smulkūs gabaliukai. Daržoves sudėkite į storadugnį 
puodą, berkite cukrų, druską ir troškinkite apie pusantros-dvi valandas ant nedidelės 
ugnies, kol sutirštės. Tada sudėkite smulkiai sukapotą arba išspaustą česnaką, supil-
kite aliejų ir patroškinti dar apie 15-20 minučių. Supilkite  actą, užvirinkite ir karštą 
padažą supilstykite į įškaitintus stiklainius. Stiklainius gerai užsukite, apverskite dang-
teliais į apačią, šiltai apklokite pūkine antklode ir palikite kol atvės. Laikykite vėsioje, 
tamsioje vietoje (pvz. rūsyje).

paspirtuką vaikui nuo 3 metų. 
Kaina 12 Eur. Tel. 8 647 55 957. 
Rokiškis
• Geros būklės, trijų dalių vežimą. 
Kaina 80 Eur. Tel. 8 621 95 444. 
Rokiškis
• Geros būklės vaikštynę, galima 
padaryti ir supimo padėtį. Pirkta 
nauja, viskas veikia. Kaina 25 Eur. 
Tel. 8 621 95 444. Rokiškis
• Geros būklės, mažai naudotą 
lavinamąjį kilimėlį. Pirktas naujas. 
Kaina 15 Eur. Tel. 8 621 95 444. 
Rokiškis
• Lovytę. Pridedu čiužinį, 
pataliukus, baldakimą (naujas, mes 
nenaudojome). Lovytė 3 aukštų, 
išimami šone 3 pagaliukai, yra 
apsauga aplink visą lovytę. Kaina 
60 Eur. Tel. 8 612 30 044.  
Kupiškis
• Gultuką, kurį, nuėmus 
prilaikančias dalis, galima perdaryti 
į sūpuoklę. 3 atlošo padėtys, 
8 melodijos, 3 gamtos garsai, 
vibracija. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 682 70 197. Rokiškis
• Geros būklės vežimėlį-skėtuką. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 656 88 167. 
Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI

RASTA\PAMESTA

• Gal kas dovanojat šuniui didesnę 
būdą. Tel. 8 699 28 563.  
Rokiškis

• Prieš dvi dienas dingo mažas, 
juodas katinas, Rokiškyje, Vilniaus 
gatvėje, prie Rospo sporto klubo. 
Mačiusius prašome paskambinti. 
Tel. 8 624 49 821. Rokiškis
• Kudirkos gatvėje rasti raktai.  
Tel. 8 611 08 681. Rokiškis
• Rugpjūčio 17 d. Rokiškyje 
pamestas mobilusis telefonas Nokia 
(ne išmanusis). Radusįjį prašau 
pranešti nurodytu telefonu. Ačiū. 
Tel. 8 699 07 527. Rokiškis
• Prieš 2 savaites, netoli Juodupės 
dingo juodas, trumpomis kojomis 
šuo. Svoris apie 25 kg. Ką nors 
žinančius ar priglaudusius prašome 
paskambinti nurodytu telefonu. 
Atsilyginsime. Tel. 8 638 84 642. 
Rokiškis
• Pabėgo rudas, tigro kailio 
šuo (ispanų kurtas). Prie senųjų 
kapinių, netoli bažnyčios. Jei 
matėte, prašau praneškite.  
Tel. 8 675 23 026. Rokiškis
• Kriaunų kaimo paplūdimyje rastas 
raktų ryšulys su Škoda pakabuku. 
Kreiptis į Kriaunų seniūniją, pas 
pavaduotoją, adresu Liepų g. 2, 
Kriaunos arba nurodytu telefonu. 
Tel. 8 620 32 282. Rokiškis

PASLAUGOS

PERKA

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Savadarbę sulčių spaudimo 
įrangą. Trifazę, rusišką burokų 
tarką: hidropresas, speciali 
medžiaga tarkiams, nerūdijančio 
plieno, 2 talpos sutarkuotai masei, 
1,5 kW variklis. Tel. 8 688 39 882. 
Rokiškis
• Traktoriuką-žoliapjovę Stiga-
prima. Kaina derinama. Kaina 500 
Eur. Tel. 8 656 93 948.  
Rokiškis

SPORTO IR LAISVALAIKIO 
PREKĖS

• Bėgimo takelį - 50 Eur. Dviratį - 
40 Eur. Tel. 8 685 18 977.  
Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Naują, nenaudotą kampinį 
šlifuoklį. 23 cm diskelis. 2800 W. 
Kaina 55 Eur. Tel. 8 685 21 400. 
Rokiškis
• Įvairią pjautą statybinę medieną. 
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Originalų japonišką diskinį 
pjūklą. Tel. 8 684 74 385. 
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Dviratį 4-6 metų vaikui. Kaina 25 
Eur. Tel. 8 626 20 195.  
Rokiškis
• Neregistruojamą priekabą. Labai 
tvirta, naujos padangos, nauja 
instaliacija, nauja prikabinimo 
kilpa. Kaina 250 Eur.  
Tel. 8 619 52 150. Rokiškis
• Mazda 6. 2004.10.20, variklis 
2 l, 89 kW, dyzelinas. TA iki 
2022.08.05. Galima apžiūrėti 
Automobilių švaroje, prie žiedo. 
Kaina 1050 Eur. Tel. 8 677 67 391. 
Rokiškis
• 2002 m. 10 mėn. 31 d. Opel 
Astra. 2,2 l, DTI FL, universalas, 
pilkas, kablys, TA iki 2021.05. Rida 
242 000 km, trauka gera, ABS, 
SRS, ESP, investicijų nereikia. 
Kaina 700 Eur. Tel. 8 609 69 958. 
Rokiškis
• VW Passat. 1,9 l, dyzelis, 55 kW. 
Galima ir keisti. Kaina 200 Eur. 
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Netektis pasibeldė į jūsų artimųjų, draugų, kaimynų namus? Negalite 
jų aplankyti ir užjausti asmeniškai? Mes siūlome jums pagalbą – pareikškite 
užuojautą „Rokiškio Sirenos“ puslapiuose. Nuoširdaus palaikymo ir pagarbos 
žodžiai visam laikui liks laikraščio puslapiuose. Siūlome šia galimybe 
pasinaudoti veltui: tereikia ateiti į „Rokiškio Sirenos“ redakciją, jos reklamos 
priėmimo vietas ar atsiųsti užuojautos tekstą elektroniniu paštu.

Norite įamžinti velionio atminimą, jo prasmingus darbus? „Rokiškio Sirena“ 
pasirengusi padėti: pagal jūsų pateiktus duomenis padėsime parašyti ir 
išspausdinsime nekrologą už priimtiną kainą. Pasinaudokite galimybe pagerbti į 
Amžinybę išėjusius brangius žmones.

Galimybė įamžinti 
brangaus žmogaus atminimą

AVINAS. Kuo 
daugiau laiko 
skirkite mokymui-
si ir analizavimui. 

Jei manysite, kad viską ži-
note, galite sau kaip reikiant 
pakenkti. Palankus metas 
pradėti lankyti kursus ar mo-
kytis savarankiškai – įgytos 
žinios ateityje jums pravers. 
Jei pajusite nuovargį, raskite 
laiko kokybiškam poilsiui. 
Atitrūkę nuo darbų galėsite 
pasisemti daugiau jėgų, todėl 
naujų sumanymų įgyvendini-
mas bus gerokai sklandesnis.

JAUTIS. Ne 
viskas, ką supla-
nuosite, klostysis 
pakankamai sklan-

džiai, todėl galite pasijusti be-
jėgiai. Nenukabinkite nosies, 
ir tęskite pradėtus darbus. Už 
pastangas visuomet yra tin-
kamai atlyginama, tačiau tam 
kartais prireikia šiek tiek lai-
ko. Neleiskite, kad jus užval-
dytų neigiamos emocijos, ir 
bent truputį save palepinkite 
nedideliais malonumais. Pa-
galvokite apie išvyką į gamtą 
ar romantišką vakarienę.

DVYNIAI.Jei 
esate numatę savo 
gyvenime ką nors 
pakeisti, dabar 

tam bus tikrai palankus me-
tas. Seksis tiems, kurie nebi-
jos rizikuoti, ir bus nusiteikę 
šiek tiek padirbėti. Energijos 
jums netrūks, todėl tereikės 
ryžto ir pastangų: tai, kas 
anksčiau atrodė kaip tolima 
svajonė, gali tapti realybe, to-
dėl nepražiopsokite savo šan-
so. Jei kurį laiką atidėliojote 
verslo keliones ar svarbius 
susitikimus, dabar vertėtų su-
siimti – tai bus tikrai į naudą.

VĖŽYS. Ben-
dravimas su ap-
linkiniais gali būti 
sudėtingas, todėl 

norėsite nuo visko atsiriboti 
ir tiesiog pasimėgauti buvi-
mu gamtoje. Tą įgyvendinti 
nebus taip sudėtinga, todėl 
klausykitės savo vidinio bal-
so, ir elkitės taip, kaip jums 
atrodo geriausia. Tikėtina, 
kad viską apgalvoję, į proble-
mas imsite žvelgti visai kito-
mis akimis, todėl santykiai su 
jus supančiais žmonėmis taps 
kur kas geresni.

Astrologinė prognozė savaitei 
LIŪTAS. Ieš-

kosite galimybių, 
kaip įgyvendinti 
naujus sumany-

mus, ir čia gali tekti susidurti 
su šiokiais tokiais nesklandu-
mais. Tikėtina, kad vieniems 
įveikti tam tikras užduotis 
gali būti gana sudėtinga, todėl 
nebijokite prašyti draugų ar 
giminaičių pagalbos. Bendra-
vimas kartais daro stebuklus, 
pasinaudokite gerais ryšiais.
Tikėtina, kad ir jiems greitu 
metu prireiks jūsų paslaugų, 
todėl galite nesibaiminti, kad 
už pagalbą ar paslaugas talki-
ninkams liksite skolingi.

M E R G E L Ė . 
Ieškosite būdų, 
kurie padėtų nu-
siraminti. Įtampos 

netrūks, todėl svarbiausia yra 
tai, kaip jūs su ja kovosite. 
Nors šiuo metu jūsų proble-
mos atrodys tikrai nemenkos, 
tačiau po kurio laiko jas prisi-
minsite su šypsena, todėl per 
daug dėl to nerimauti tikrai 
nereikėtų. Žvaigždės pataria 
tiesiog atlikti jums priklau-
sančias užduotis ir kuo mažau 
sukti galvą dėl nesėkmių.

S VA R S T Y -
KLĖS. Atrodys, 
kad jūsų pastan-
gos nesulaukia 

tinkamo įvertinimo, tačiau-
nesustokite. Jus gali maloniai 
nustebinti netikėta draugų 
ar net nepažįstamų asmenų 
pagalba, kuri turės poveikį 
netolimai ateičiai. Šiuo lai-
kotarpiu netrūks įvairių dar-
bo ir laisvalaikio pasiūlymų, 
kuriuos teks kruopščiai atsi-
rinkti. Nors apsispręsti gali 
būti gana sudėtinga, tačiau 
tuomet, jei skirsite šiek tiek 
laiko privalumų ir trūkumų 
analizei, priimti sprendimą 
galėsite gerokai paprasčiau.

S K O R P I O -
NAS. Džiugins 
kasdienės smul-
kmenos: atrodys, 

kad likimo dovanų nestinga, 
todėl jausitės pakylėti, ir ga-
lėsite tiesiog kalnus nuversti. 
Šiuo laikotarpiu įvairios vei-
klos tikrai netrūks, tad tuo-
met, jei pristigsite motyva-
cijos ar jėgų, bent valandėlę 
atsitraukite, ir pasilepinkite 
savo mėgstama veikla. Tai 

padės jums pasisemti jėgų, ir 
vėl galėsite džiaugtis pakan-
kamai dideliu darbo produk-
tyvumu.

ŠAULYS. Jūsų 
laukia džiaugs-
mingas laikotar-
pis. Nors visai ne-

seniai atrodė, kad iš esamos 
padėties nėra išeities, tačiau 
dabar viskas atrodys kitaip. 
Tikėtina, kad rasite naujų 
pajamų šaltinių, kurie padės 
įgyvendinti nedideles svajo-
nes, bei drąsiau planuoti atei-
tį. Nors esate pratę viską ver-
tinti labai realistiškai, tačiau 
nebijokite svajoti – juk kar-
tais svajonės ima ir išsipildo.

OŽIARAGIS. 
Likimas žada ma-
lonias pažintis, 
todėl šis laiko-

tarpis taps tikru išbandymu 
įsipareigojusiems asmenims. 
Turėsite įvertinti, kas jums 
yra svarbiau: nuotykiai ar 
santykiai su antrąja puse, to-
dėl pasistenkite nepasiduoti 
pagundoms, kurios bus tikrai 
viliojančios. Darbinėje vei-
kloje galimi smulkūs nesusi-
pratimai, kurie temdys nuo-
taiką ir neleis atsipalaiduoti.

VANDENIS. 
Pajusite jėgų sty-
gių, todėl bus su-
dėtinga planuoti ir 

darbus, ir laisvalaikį. NĮvai-
rios veiklos netrūks, tačiau 
atrodys, kad niekam nesate 
nusiteikę. Savęs nekankinki-
te: pasiimkite atostogas, ku-
rių metu pasisemsite naujų 
jėgų, ir vėl galėsite nuversti 
kalnus. Neatsisakykite progų 
išeiti pasilinksminti: likimas 
žada malonias pažintis.

ŽUVYS. Gali 
užplūsti negaty-
vios mintys, tačiau 
tik nuo jūsų pri-

klausys, kaip su tuo susidoro-
site. Turėsite galimybių pra-
dėti naują veiklą, tačiau gali 
sustabdyti baimė ir nežino-
mybė. Seksis tiems, kurie ne-
išsigąs naujų iššūkių ir steng-
sis judėti į priekį. Jei rinksitės 
kiurksojimą ant sofos, greitu 
metu teigiamų pokyčių tikrai 
neverta tikėtis. Jei būsite drą-
sūs ir savimi pasitikintys, jau 
labai greitai galėsite džiaugtis 
puikiais rezultatais.

PRO MEMORIA
Rokiškio kaimiškoji seniūnija:
VILIMAS JONAS NAPRYS 1941-06-18 - 2020-08-19
ONA ČIRŪNIENĖ 1921-12-04 - 2020-08-20
Obelių seniūnija:
VENCESLAVA BARANAUSKIENĖ 1931-07-19 - 2020-08-18

Tel. 8 675 63 386. Rokiškis
• Opel Vectra 1998 m., 2 l, dyzelis, 
TA 2 metams, draudimas. Žalias 
perlamutras, kondicionierius, 
techniškai tvarkinga. Kaina 
derinama. Kaina 600 Eur.  
Tel. 8 656 93 948. Rokiškis
• Ekonomišką ir stabilų, puikiai 
išlaikytą, patikimą automobilį  VW 
Golf 4. Mechaninė pavarų dėžė, 
todėl labai mažai eksploatuojamas. 
1,6 l, benzinas, 77 kW. Viskas 
veikia ir savo vietoje. Papildomas 
tel. +370 61651704.  
Tel. 8 627 00 610. Rokiškis
• Opel Astra universalą. 2003 m., 
1,6 l, 76 kW, benzinas, originali 
rida 142 000 km. Be rūdžių. Kaina 
1350 Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• Nenaują vokišką dviratį paaugliui. 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 686 26 668. 

Rokiškis
• Du nenaujus, vokiškus dviračius 
paaugliui. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 686 26 668. Rokiškis
• Naudotus, geros būklės, vaikiškus 
dviratukus, 4-6 metų vaikams. 
Kaina 10 Eur. Tel. 8 686 26 668. 
Rokiškis
• Tvarkingą visureigį SsangYong 
Musso. Tiltai veikia, galiojanti TA, 
benzinas-dujos, važiuoja abiem 
kurais. Tel. 8 628 93 099.  
Rokiškis
• Automobilį Chevrolet Calos. 1,2 
l, 2006 m. Reikia viso variklio, visa 
kita veikia. Stovi daugiau nei pusę 
metų, Regitra išregistravo, nėra nei 
TA, nei draudimo. Kaina 450 Eur. 
Tel. 8 646 68 336. Rokiškis
• Tvarkingą Seat Altea. 2004 m., 
benzinas, 1,6 l, 75 kW. Privalumai: 
parkavimo davikliai priekyje 

ir gale, priekiniai el. langai, 
kondicionierius. Važinėjo mergina, 
TA galioja iki 2022 m. Kaina 
derinama apžiūrėjus. Kaina 1450 
Eur. Tel. 8 655 01 947.  
Rokiškis
• Skubiai du geros būklės bėginius 
dviračius. Tel. 8 676 78 801. 
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• Magnetolą video juostų peržiūrai. 
Kaina 35 Eur. Tel. 8 685 21 400. 
Rokiškis
• Du purkštukus Peugeot. 1,6 l, 
dyzelis. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 685 21 400. Rokiškis
• 1999 m. Ford Galaxy dvi sėdynes. 
Kaina 35 Eur. Tel. 8 685 21 400. 
Rokiškis
• Naują Škoda Octavia magnetolą 
Sony. Kaina 55 Eur.  

Tel. 8 685 21 400. Rokiškis
• VW Golf 4, 96 kW sankabą. 
Kaina 55 Eur. Tel. 8 685 21 400. 
Rokiškis
• 2008 m. Opel Zafira ir 2011 m. 
Opel Astra bagažinės uždangas. 
Tel. 8 685 21 400. Rokiškis
• 2004 m. VW Polo, 1,2 l, benzinas, 
variklį su dėže, kompiuteriais ir t.t. 
Kaina 450 Eur. Tel. 8 685 21 400. 
Rokiškis
• VW Polo 2004 m. galinius 
stabdžius. Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 685 21 400. Rokiškis
• Geros būklės, VW Bora dinamą. 
Kaina 35 Eur. Tel. 8 685 21 400. 
Rokiškis
• Naują, traktoriaus DT-uko kuro 
talpą. Kaina 105 Eur.  
Tel. 8 685 21 400. Rokiškis
• Mtz-80 priekinius ratus 
(vientilčio). Kaina už abu. Kaina 
100 Eur. Tel. 8 610 19 607. 
Rokiškis
• Lietus, originalius ratlankius su 
vasarinėmis padangomis. 185x65, 
R15, 4 vnt. Tinka Renault Scenic 
automobiliui. Tel. 8 618 65 371. 
Rokiškis
• VW Passat B4 dalimis. 1995 
m., 1,9 l, TDI, 66 kW, mėlynas, 
universalas. Tel. 8 685 56 882. 
Rokiškis
• 1997 m. VW Golf 3 1,9 l, TDI 
priekinį stiklą, kablį, variklį.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• 2 vnt. padangų. 185/65 R14, 
protektorius 7 mm.  
Tel. 8 612 81 356. Rokiškis
• Dunlop padangas. 4 vnt., 205/55 
R16. Protektorius 6 mm. Kaina 15 
Eur. Tel. 8 612 81 356.  
Rokiškis
• 2007 m. Audi A6 lietus ratus su 
padangomis. 5 mm, Vredenstein, 
235/45 R17. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 612 81 356. Rokiškis
• 1998m. Ford Galaxy balkį, 
spyruokles, duris. Spalva-raudona. 
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Dviejų korpusų plūgą. Kaina 100 
Eur. Tel. 8 625 81 278.  
Rokiškis
• Rusišką trivagį plūgą. Kaina 
150 Eur. C formos kultivatoriaus 
spyruokles, po 6Eur.. Tel. 8 610 19 
607. Rokiškis
• Traktoriuką Iseki 4VD. Kaina 
negalutinė. Yra 2 korpusų plūgas, 
buldozeris, freza. Yra ir 1 korpuso 

plūgas bulvėms kasti, trišakė 
prikabinimo sistema. Domintų 
keitimas į T25 ar Jumz didele 
kabina, ar į autobusiuką su 
kėbulu (kuzavu). Gali būti su jūsų 
priemoka. Kaina 3200 Eur.  
Tel. 8 684 20 231. Kupiškis
• Mėšlo kratytuvą. 4 t.  
Tel. 8 687 89 378. Rokiškis
• Lėkštinį skutiką ražienoms. 
Išskleidžiamas, 3,6 m pločio. 
Kaina 650 Eur. Tel. 8 617 04 976. 
Rokiškis
• Sk-5 Niva su smulkintuvu . 
Kaina 1250 Eur. Tel. 8 617 04 976. 
Rokiškis
• Mažai naudotą, vienvagę bulvių 
kasamają. Kaina 450 Eur.  
Tel. 8 682 10 035. Rokiškis
• T-150 variklį. Kaina 450 Eur.  
Tel. 8 650 68 045. Rokiškis
• Claas Matador Standart 
kombainą. Kaina 1250 Eur.  

Tel. 8 650 68 045. Rokiškis
• Sėjamąją. 3 m, tvarkinga. 
Kaina 850 Eur. Tel. 8 620 31 776. 
Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• Televizorių Šilelis SL 1434, su 
priedėliu. Kaina 85 Eur.  
Tel. 8 695 74 290.  
Rokiškis
• DVD grotuvą Vido DP602DIVX. 
USB jungtis, nuotolinio valdymo 
pultelis, instrukcija, 5.1 kolonėlių 
jungtis. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 627 82 138. Rokiškis
• Kineskopinį televizorių PHILiPS. 
Veikiantis, geros būklės. 54cm 
įstrižainė. Nuotolinio valdymo 
pultelis, instrukcija, skaitmeninės 
TV priedėlis Selteka. TC-402HD. 
Yra USB lizdas. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 627 82 138. Rokiškis

Apie 50 tūkst. žmonių susikibo rankomis 
Lietuvoje, kad išreikštų palaikymą baltarusiams

Sekmadienio vakarą beveik 50 
tūkst. žmonių Lietuvoje susikibo 
rankomis nuo Vilniaus iki Medi-
ninkų, kad pareikštų palaikymą 
už demokratines permainas savo 
šalyje kovojantiems baltarusiams.

Akcija „Laisvės kelias“ driekėsi 
32 kilometrus – nuo Katedros aikštės 
Vilniuje iki pasienyje su Baltarusija 
esančių Medininkų memorialo.

Daugelis žmonių buvo apsiren-
gę baltai, rankose laikė Lietuvos ar 
tautinę Baltarusijos vėliavas, turėjo 
gėlių – kardelių.

72 metų pensininkė Dalia Kami-
nickienė teigė į akciją atvykusi, nes 
turi draugų baltarusių ir jie skundėsi, 
kad jau daug metų patiria priespaudą, 
persekiojimą, šalyje veši korupcija, o 
jie patys sunkiai gyvena. „Man čia 
asmeniškai kažkas dvasiško, prieš 31 
metus buvau penkiametis ir atsimenu 
su dideliu malonumu šitą įvykį (Bal-
tijos kelią – BNS). Manau, kad būtų 
galima tiesiog įprasminti ir parodyti 
kaimynams, kaip demokratiškai gy-
venantys žmonės gali palaikyti savo 
kaimynus. Manau, kad mūsų pareiga 
palaikyti kaimynus“, – kalbėjo pro-
gramuotojas Arvydas Macijauskas.

„Atvykome palaikyti kaimynų, 
nes jaučiame, kad jiems reikia pa-
galbos (...) Palaikymas svarbus, kad 
baltarusiai nenuleistų rankų, eitų į 
gatves protestuotų“, – tvirtino vadi-
namajame Minsko plente stovėjęs 
42 metų verslininkas Donatas Kara-
nauskas.

Pasak akciją organizavusios 
„Laisvės TV“ komunikacijos vadovė 
Živilės Tiškevičiūtės, dalyvauti kely-
je registravosi per 49 tūkst. žmonių, 
tačiau organizatoriai mano, kad jų 

buvo daugiau.
Renginyje taip pat dalyvavo pre-

zidentas Gitanas Nausėda, kadenciją 
baigę prezidentai Valdas Adamkus 
ir Dalia Grybauskaitė, pirmasis at-
kurtos Lietuvos vadovas Vytautas 
Landsbergis, Seimo pirmininkas 
Viktoras Pranckietis, ministrai, Sei-
mo nariai, merai, kt.

Premjeras Saulius Skvernelis 
savo palaikymą kaimynams išsakė 
vaizdo įraše. Baltarusijos prezidento 
rinkimų dalyvė Sviatlana Cichano-
uskaja už palaikymą lietuviams taip 
pat padėkojo nuotoliniu būdu.

Virš „Laisvės kelio“ skrido de-
šimt mažųjų orlaivių, žemės keliu 
vyko motociklų kolona, dviratinin-
kai.

Katedros aikštėje į dangų pakel-
tas oro balionas su 15 metrų tautine 
Baltarusijos vėliava.

Sekmadienį maždaug 30-yje 
valstybių surengtos simbolinės Bal-
tarusijos ir „Laisvės kelio“ palaiky-
mo akcijos.

Ši akcija vyko rugpjūčio 23 die-
ną, kaip ir Baltijos kelias, kai 1989 
metų rugpjūčio 23-iąją į gyvą gran-
dinę nuo Vilniaus iki Talino susiki-
bo daugiau kaip milijonas žmonių. 
Tuomet pasauliui buvo pasiųsta ži-
nia apie Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
siekį nutraukti sovietinę okupaciją ir 
atkurti nepriklausomybę. 

Pasibaigus „Laisvės kelio“ akci-
jai Medininkų pilies kieme surengtas 
Baltarusijos palaikymo koncertas ir 
televizijos maratonas. Surinktos lė-
šos atiteks organizacijai „BY Help“, 
kuri nuo 2017 metų gina sužeistus, 
suimtus, persekiojamus baltarusius ir 
jų šeimas.

BNS inform.
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ANEKDOTAI
PRAMOGŲ KAMPELIS

– Ach, net neklauskite... 
Turbūt išėjo pas kaimynę.

***
Sveiki sugrįžę į Viduramžius: 

Europoje siaučia epidemija, už 
sosto kabinasi praradęs įtaką 
monarchas, o politiniai varžovai 
iš kelio šalinami nuodijant.

***
Jei žmogų maitinti pažadais, 

juos bent retkarčiais papildant 
rūkyta dešra, pažadai įsisavinami 
geriau.

***
Naivumas: kai bėgiais 

šliaužianti sraigė nuo 
atvažiuojančio traukinio slepiasi 
savo namelyje...

***
Vaikšto biologas po pelkę 

ir pamato labai gražią varlytę. 
Pačiupo, uždarė į stiklainį. 
Varlytė sako:

– Paleisk mane, aš tris kartus 
apsisuksiu, gražuole tapsiu, tave 
mylėsiu.

Biologas:
– Mano profesijos žmones 

labiau domina kalbančios 
varlės...

***
Neatsargus fotografas užėmė 

trečiąją vietą Žiemos olimpinių 
žaidynių skeletono rungtyje.

***
– Ar viršininkas gali būti 

mylimas?
– Taip. Sprendžiant iš užrašų 

ant vainikų.
***
Skelbimas: „Ieškau savo 

vyru nusivylusios moters, kuri 
sutiktų už pusę kainos parduoti 
jo žvejybos įrankius“.

***
Naujojo ruso klausia, kam jis 

nusipirko futbolo komandą.
– Ai, tai viskas persūnų.
– Bet jam gi trys metukai!
– Tai va, sėdžiu aš su 

korešais, viskį geriojam, išlenda 
šitas su savo „Tėtuk, pažaiskim 
kamuoliuku“. Vaiko gaila... Va 
ir nupirkau, tegul sau žaidžia.

***
Naujojo ruso naujoji žmona 

modelis laukiasi. Vyro sūnaus iš 
pirmosios santuokos ji klausia:

– Ko labiau norėtum: 
broliuko ar sesutės?

– Jei tai labai nesugadintų 
jūsų figūros, tuomet ponio.

***
– Kaip pavadinti žmogų, 

kuris per 26-erius metus 
nepakilo karjeros laiptais?

– Nevykėliu, tikriausiai...
– Va ir ne. Baltarusijos 

prezidentu.
***
– Mielasis, aš noriu 

kačiuko...
– Gerai, mano katyte.
***
Jei nori būti geru 

humanitaru, nepakanka vien tik 
fizikos nemokėti.

***
Kalbasi du lordai:
– Gerbiamasis, vienok, 

vesti kartais pavojinga: čia 
kaip patekti tiesiai krokodilui į 
nasrus...

– Gerbiamasis, nereikia 
žvejoti, kur papuola!

***
Stipriausios šeimos 

kuriamos ne tik iš meilės. 
Kartais ir dėl kvailumo.

***
Moterys, gimdykite vaikus. 

Nes senatvėje neturėsite kam 
atiduoti cukinijų!

***
Jei namuose laikote 

katiną, tai dažniausiai prie 
stalo sakote: „Tu vis tiek šito 
nevalgysi“ arba „Na, imk, 
pauostyk. Juk sakiau, kad šito 
nevalgysi“.

Iš dvimečio vyruko 
dienoraščio:

8.10. Išlaisčiau ant kilimo 
kvepalus. Nuostabus aromatas. 
Mama verkia. Kvepalus 
uždraudė.

8.45. Įmečiau į kavą 
žiebtuvėlį. Gavau į uodegą.

9.00. Apsilankiau virtuvėje. 
Išlėkiau iš ten kaip kulka. 
Virtuvę uždraudė.

9.15. Buvau tėčio kabinete. 
Išlėkiau iš ten kaip kulka. 
Kabinetą irgi uždraudė.

9.30. Ištraukiau iš spintos 
raktą. Žaidžiau su juo. Mama 
negalėjo jo rasti. Aš irgi. Mama 
barėsi.

10.00. Radau lūpdažį. 
Papuošiau tapetus savais 
ornamentais. Gražu. Uždraudė.

10.20. Ištraukiau iš 
mezginio virbalą. Sulanksčiau. 

Orų prognozė rugpjūčio 25-27 d.

Antrą virbalą įdūriau į sofą. 
Virbalus uždraudė.

11.00. Privertė gerti pieną. 
Norėjau vandens. Rėkiau iš 
pasipiktinimo. Gavau į uodegą.

11.20. Pridariau į kelnes. 
Gavau į uodegą. Daryti į kelnes 
uždraudė.

11.30. Sulaužiau cigaretes. 
Viduje – tabakas, kaip paaiškėjo. 
Neskanu.

11.45. Persekiojau lauke 
šimtakojį. Nusekiau iki pat namo 
sienos. Ant sienos radau sraigę. 
Baisiai įdomu, bet uždraudė.

12.15. Užvalgiau kažko iš 
vazono. Skonis labai rafinuotas, 
subtilus, tačiau uždraudė.

12.30. Išspjoviau salotas. 
Visiškai nevalgomos. Spjaudyti 
uždraudė.

13.15. Dienos miegas. 
Nemiegojau. Išlindau iš po 

antklodės – taip ir sėdėjau. 
Sušalau. Sušalti uždraudė.

14.00. Daug galvojau. 
Supratau, kad uždraudė viską. 
Kam gyventi? Nežinau…

***
Kalbasi dvi skruzdėlės 

statydamos skruzdėlyną.
– Kodėl taip tamsu?
– Nebeišgalime susimokėti 

jonvabaliams!
***
Vyras drabužių parduotuvėje 

klausia pardavėjo:
– Ar galiu pasimatuoti 

mėlyną kostiumą vitrinoje?
Pardavėjas:
– Ne, pone, jūs turite kaip ir 

visi kiti, daryti tai matavimosi 
kabinoje.

***
–Tu kodėl skiriesi su savo 

žmona?

– Na, ji jau pusmetį su mani 
nebekalba...

– Oho! Tu gerai pagalvok! 
Tokią žmoną labai sunku rasti...

***
– Brangioji, – murma vyras 

pro miegus, – išjunk televizorių, 
paklok lovą ir atnešk arbatos.

– Negaliu, pupuliuk, – 
pašnibždom atsako žmona. – 
Mes teatre.

***
Brėžia studentas lentoje 

apskritimą – tokį lygų, kad net 
patikėti sunku.

– Kur jūs išmokote taip 
tobulai lyg skriestuvu nubrėžti 
apskritimą? – klausia dėstytojas.

– Aš kariuomenėje devynis 
mėnesius mėsmalės rankeną 
sukiau.

***
Ežiukas ir šimtakojis eina 

į kiną. Ežiukas jau pusvalandį 
sėdi kine, kai pagaliau ateina 
šimtakojis. Ežiukas klausia:

– Kur taip ilgai buvai?
Šimtakojis atsako:
– Prie durų buvo užrašas 

„Valykite kojas!“
***
Sūnaus ir tėvo pokalbis:
– Tėveli, aš noriu lankyti 

baletą...
– Oi ne, sūnau, tai labai 

pavojinga..
– Kodėl?
– Aš tau kojas sulaužysiu!
***
Vyksta anatomijos 

egzaminas. Profesorius klausia 
studento:

– Kokie dantys atsiranda 
vėliausiai?

– Auksiniai, pone 
profesoriau...

***
– Labas vakaras, ponia 

Petraitiene! Kaip jūsų galvos 
skausmas?

8-699-606608-699-60660

DIENOS BBQ! DIENOS BBQ! 

Staliukų rezervacija bei  užsakymai į namus tel.
Darbo dienomis 11-15 val.Darbo dienomis 11-15 val.

BALDAI

• Ąžuolinę geros būklės čekišką 
sekciją. Kaina 350 Eur.  
Tel. 8 604 85 045. Rokiškis
• Veidrodines, slankiojančias 
spintos duris. 2,25x0,61 m.  
Tel. 8 670 30 834. Rokiškis
• Svetainės staliuką. Plotis 78 cm. 
Aukštis 41 cm. Apsilaupę kraštai. 
Paties staliuko būklė gera. Kaina 20 
Eur. Tel. 8 674 44 147.  
Rokiškis
• Naują virtuvinį stalviršį.  266 

cm ilgis, 60 cm plotis, 4 cm storis. 
Kaina 60 Eur. Tel. 8 685 41 406. 
Rokiškis
• Minkštą kampą su miegojimo 
funkcija. Kaina 160 Eur.  
Tel. 8 612 61 447. Rokiškis

DOVANOJA

• Dovanojame 4 mėnesių persų 
mišrūną, juodos spalvos katinėlį. 
Tik geriems žmonėms.  
Tel. 8 678 27 164. Rokiškis
• Dovanoju rūbelius mergaitei. Nuo 
gimimo iki metukų.  

Tel. 8 648 31 363. Rokiškis
• Atiduodu plastmasinius šiltnamio 
lankus. Tel. 8 610 19 607.  
Rokiškis
• Skubiai dovanojamas didelis 
geras šuo. Tel. 8 625 81 278. 
Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• Ekologišką medų.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Naminiais pašarais lesintų 
broilerių skerdieną. 4 Eur/kg.  
Tel. 8 674 19 750. Rokiškis


